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 ΘΕΜΑ: Έγκριση κανονισµού λειτουργίας του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου ∆ήµου 

Καισαριανής. 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 7ης/2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, την  20
η
 του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ. 

Στην Καισαριανή σήµερα την 20
η
  του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ  ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 

13.30µ.µ. η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, συνήλθε σε τακτική 

δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό 

πρωτ.7334/16-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  

και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , 

του  Ν. 3852/2010 , όπως ισχύει. 

 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του 

Αντιπροέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι  (6) µέλη. 

 

Ονοµαστικά οι:  

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                              

Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος            

1.Περρής Ιωάννης                                                 

2.Παπαγιάννης Ιωάννης  

3.Πολυχρονάκης Συµεών  

4.Καραβασίλης Εµµανουήλ 

5.Σοφιανόπουλος Γεώργιος 

6.Λυκούδης Αλεβίζος 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 

Σ.Φιλοπούλου. 

 

 

 

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος  το  1
ο
   θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 

µελών την µε αριθ. πρωτ. 6989/12-06-2017 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας   η 

οποία έχει ως εξής: 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

**** 

Θέμα: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου 

Δήμου Καισαριανής. 

Επισυναπτόμενα: α) Παράρτημα 1: Εγκαταστάσεις Νεκροταφείου και 

Ζώνες. 

                                β) Παράρτημα 2: Ταφικά Τμήματα 

 

Με το Άρθρο 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας ζωής εισηγείται 

στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα καθορισμού γης καθώς και τη λήψη 

απόφασης κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του ΚΔΚ. 

Το κείμενο του προτεινόμενου νέου Κανονισμού Λειτουργίας του 

Δημοτικού Νεκροταφείου Καισαριανής έχει ως εξής: 

Άρθρο 1. Εισαγωγή – Νομικό Πλαίσιο 

Ο παρών κανονισµός έχει ως αντικείµενο την καθιέρωση αναλυτικών κανόνων για τη διαχείριση, 

συντήρηση και εύρυθµη λειτουργία του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου Καισαριανής, που ασκούνται από το 

∆ήµο Καισαριανής. 

Εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 περί κανονιστικών πράξεων και του 

άρθρου 4 παρ.1 του ΑΝ582/1968.  

Η λειτουργία του διέπεται γενικά από τις παρακάτω διατάξεις: 

• Τον Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων». 

• Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης». 

• Τον Α.Ν. 445/1968 (ΦΕΚ Α’ 130/14.06.1968) «Περί νεκροταφείων και ενταφιασμού 

νεκρών». 

• Το Α.Ν. 582/1968 (ΦΕΚ 225/28.09.1968 τεύχος Α’) «Περί δημοτικών και κοινοτικών 

κοιμητηρίων». 

• Τον Α.Ν. 1210/1978 (ΦΕΚ 424 Β’/10-5-1978) «Περί όρων ιδρύσεως Κοιμητηρίων». 

• Το Π.Δ. 210/1975 (ΦΕΚ Α’ 63/08.04.1975) «Περί ταριχεύσεως, μεταφοράς και ταφής 

νεκρών και οστών ανθρώπων». 

• Τον Κανονισμό αρ.8/1979 (ΦΕΚ Α’ 1/05.01.1980) «Περί Ιερών Ναών και Εφημερίων». 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 12/06/2017  

Αριθ. Πρωτ.:     6989                



• Τα άρθρα 966 και 970 του Αστικού Κώδικα. 

• Το άρθρο 7 του Β.Δ. 542/1961 (ΦΕΚ 136/1961) «Βιβλία νεκροταφείου». 

• Τις νομικές διατάξεις περί βεβαίωσης και είσπραξης δημόσιων εσόδων και ειδικότερα 

τα άρθρα 65-80 του ΒΔ 24-9/20.10.1958μ τα άρθρα 3-5 του Β.Δ. 17-5/15.06.1959 και 

τα άρθρα 11, 20-25 του Ν.Δ. 318/69. 

• Την παρ. 13 του άρθρου 4 του Ν.4144/2013. 

• Το άρθρο 29 του Π.Δ. 2508/1997 (ΦΕΚ-124 Α’). 

• Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου Καισαριανής. 

• Το Ν.3584/2007 «Κώδικας Δημοτικών Υπαλλήλων». 
 

Κάθε άλλο σχετικό νόμο γενικά που είναι σε ισχύ και δεν αντιστρατεύεται προς τον 

κανονισμό αυτό. 

Άρθρο 2. Ορολογία 

1. "Νεκροταφείο ή Κοιμητήριο" ονομάζεται η εδαφική περιοχή που χρησιμοποιείται για 

την ταφή ανθρώπινων πτωμάτων ή τμημάτων τους.  

2. "Πτώμα" ονομάζεται το σώμα του θανόντος ατόμου σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν 

βρίσκεται.  

3. "Τάφος" ή "συνηθισμένος τάφος" ονομάζεται ο χώρος στο έδαφος του νεκροταφείου, 

που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση ανθρώπινου πτώματος ή τμημάτων του, 

καλυπτόμενο στη συνέχεια από γαιώδη υλικά. 

4. "Κτιστός τάφος" ή "σαρκοφάγος" ονομάζεται η κατασκευή μέσα στο κοιμητήριο, που 

χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση ανθρώπινων πτωμάτων ή τμημάτων τους, μέσα 

σε αεροστεγώς σφραγισμένους χώρους που δεν πληρούνται με γαιώδη υλικά.   

5. "Οικογενειακός τάφος" ονομάζεται ο χώρος στο έδαφος του νεκροταφείου, που 

παραχωρείται για την αποκλειστική ταφή μελών οικογένειας και συγγενών κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 του Α.Ν. 582/1968.  

6. "Ταφή" ονομάζεται η τοποθέτηση ανθρώπινου πτώματος ή τμημάτων του μέσα σε 

συνηθισμένο τάφο και η κάλυψή του με χώμα ή η τοποθέτησή του μέσα σε 

σαρκοφάγο και η αεροστεγής σφράγισή της.  

7. "Νεκροθάλαμος" ονομάζεται οποιοσδήποτε στεγασμένος χώρος μέσα στο 

νεκροταφείο κατάλληλος για την προσωρινή τοποθέτηση σ' αυτόν ανθρώπινων 

πτωμάτων.  

8. "Ανακομιδή νεκρού ή Εκταφή" ονομάζεται η μεταφορά γενικά από τον τάφο των 

οστών του νεκρού, ύστερα από την πλήρη αποσύνθεση του πτώματος, για να 

φυλαχθούν ή να τοποθετηθούν αλλού. 

9. "Οστεοθήκη" σκεύος εντός του οποίου τοποθετούνται τα οστά μετά την ανακομιδή 

του νεκρού. 

10. "Οστεοφυλάκιο" ονομάζεται οποιοσδήποτε στεγασμένος ή κλειστός χώρος στο 

νεκροταφείο που περιλαμβάνει κατάλληλες υποδοχές για την φύλαξη των οστών των 

ανακομιζομένων νεκρών. 

11. "Χωνευτήριο" ονομάζεται ο χώρος στο έδαφος ενός νεκροταφείου, που 

χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση ανακομιζόμενων οστών.  

12. «Αποτέφρωση»: η διαδικασία της απανθράκωσης του φέρετρου και του νεκρού 

ανθρώπινου σώματος σε υψηλές θερμοκρασίες, με τη δημιουργία μιας ελάχιστης 

ποσότητας τέφρας. 

13.  «Τέφρα»: τα δια μηχανικών μέσων κονιορτοποιημένα υπολείμματα της αποτέφρωσης 

του νεκρού σώματος ή των οστών. 



14.  «Τεφροδόχος»: σκεύος εντός του οποίου τοποθετείται η τέφρα από την αποτέφρωση 

των νεκρών. 

Άρθρο 3.  Περιγραφή εγκαταστάσεων 

3.1 Το ∆ηµοτικό Νεκροταφείο Καισαριανής βρίσκεται στην Ανατολική πλευρά του ∆ήµου 

Καισαριανής, στους πρόποδες του ορεινού όγκου του Υµηττού.  

Έχει έκταση περίπου σαράντα έξι (46) στρεµµάτων. Είναι οριοθετηµένο και περιφραγµένο από 

µαντρότοιχο σε τρείς πλευρές και από συρµατόπλεγµα στην Ανατολική του πλευρά. 

Γειτνιάζει µε τον Οικισµό «Βλητικός Σταθµός» προς τα Νοτιοδυτικά, µε τις εγκαταστάσεις των 

συνεργείων του ∆ήµου Καισαριανής προς τα ∆υτικά και περιβάλλεται στα Ανατολικά και 

Νοτιοανατολικά  από τη δασική έκταση του ∆άσους του Υµηττού. Προς τα Βόρεια εφάπτεται µε 

την Οδό ∆ηµήτριου Καραµολέγκου, όπου οδηγεί και η κεντρική είσοδος-έξοδος του 

Νεκροταφείου. 

Ανήκει κατά κυριότητα, χρήση και εκµετάλλευση στο ∆ήµο Καισαριανής (αρ. οριστικού τίτλου 

286, αρ. πρωτ. Υπουργείου Γεωργίας 22052/522/1.12.53 που µεταγράφτηκε στα βιβλία 

µεταγραφών του ∆ήµου Αθηναίων τ.µ. 1739 υπ. Αυξ. Αριθµ. 125). 

3.2 Οι εγκαταστάσεις του Νεκροταφείου του ∆ήµου Καισαριανής περιλαµβάνουν: 

(Σχεδιάγραµµα 1 στο Παράρτηµα του Κανονισµού) 
 

• Το Ναό του Αη-Γιώργη, που λειτουργεί ως ενοριακό παρεκκλήσι του Ιερού Ναού 

των Αγίων Τριών Ιεραρχών Καισαριανής της Ιεράς Μητροπόλεως Καισαριανής, 

Βύρωνος και Υμηττού. 

• Το γραφείο των ιερέων όπισθεν του ναού του Αη Γιώργη. 

• Την Πτέρυγα Α’ στο βορινό άκρο του Νεκροταφείου που περιλαμβάνει: 

 τα γραφείου του διοικητικού προσωπικού και του Εφόρου,  

 το γραφείο του φύλακα των εγκαταστάσεων,  

 τις τρείς (3) αίθουσες καταστημάτων που προορίζονται για συναφείς 

εμπορικές δραστηριότητες, 

 την αίθουσα του κυλικείο του Νεκροταφείου με τις απαραίτητες 

εγκαταστάσεις του,   

 τον ψυκτικό θάλαμο της Α Πτέρυγας (νέος), 

 τους τέσσερεις (4) νεκροθαλάμους του Νεκροταφείου, 

 αποθηκευτικούς και βοηθητικούς χώρους. 

• Την Πτέρυγα Β’ στο ανατολικό άκρο του Νεκροταφείο που περιλαμβάνει: 

 το οστεοφυλάκιο του Νεκροταφείου, 

 τον ψυκτικό θάλαμο της Β Πτέρυγας (παλιός), 

 τα αποδυτήρια των εργατών, 

 αποθηκευτικούς και βοηθητικούς χώρους. 

• Το κτήριο πλύσης οστών. 

• Τους οικογενειακούς τάφους, τους τάφους 3ετούς ταφής, τις οστεοθήκες και τα 

χωνευτήρια του Νεκροταφείου. 

• Τη Δεξαμενή διανομής ύδρευσης του Νεκροταφείου, 

και όσες άλλες εγκαταστάσεις ήθελαν δηµιουργηθεί εντός του χώρου του Νεκροταφείου στο µέλλον. 

Άρθρο 4. Χαρακτηρισµός και χωροθέτηση. 

4.1 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 966 και 970 ΑΚ τα Νεκροταφεία - Κοιμητήρια 

χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής, στα οποία δύναται να αποκτάται 

ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα επί ορισμένου χώρου ταφής (Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 

παρ.2).  



Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής εκ μέρους της Διοίκησης του 

Νεκροταφείου, αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως δημοτικού 

πράγματος, οι δε σχετικές πράξεις του Δήμου συνιστούν εκτελεστές διοικητικές 

πράξεις. Ο χώρος επί του οποίου παρέχεται δικαίωμα χρήσεως δεν αποτελεί 

περιουσιακό στοιχείο εκείνου προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση και ως εκ τούτου 

απαγορεύεται η μεταβίβασή του σε ειδικούς (πώληση, δωρεά, ανταλλαγή κ.λ.π.) και 

καθολικούς διαδόχους του (κληρονομιά, διαθήκη κ.λ.π.) (Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 παρ. 

1). 

4.2 Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι παρακάτω ζώνες χρήσης και ταφικά 

τμήματα: 

(Σχεδιάγραμμα 2 στο Παράρτημα του Κανονισμού) 

 

Ζώνες χρήσης: 

α) Ζώνη Α: Ζώνη Τάφων 3ετούς ταφής. 

Τετράγωνα: Κ50-Κ92, Μ20-Μ23, Π30-Π57. 

β) Ζώνη Β: Ζώνη Οικογενειακών Τάφων. 

Τετράγωνα: Κ01-Κ47, Μ01-Μ12, Π01-Π28. 

γ) Ζώνη Γ: Ζώνη Ταφής Αδιάλυτων σωρών. 

δ) Ζώνη Δ: Ζώνη τοποθέτησης Οστεοθηκών 

ε) Ζώνη Ε: Χωνευτήρια 

 

Ταφικά Τμήματα: 

α) Στη Ζώνη Α: Ζώνη Τάφων 3ετούς ταφής. 

Τμήμα 1: Κατηγορία ΑΑ (πολυτελείας) 

Τετράγωνα: Κ87, Κ88, Κ89, Κ90, Κ91, Κ92, Μ20. 

Τμήμα 2: Κατηγορία Α 

Τετράγωνα: Κ58, Κ59, Κ60, Κ61, Κ62, Κ63, Κ65, Κ66, Κ67, Κ69, Κ70, Κ71, Κ73, Κ74, Κ75, Κ77, 

Κ78, Κ79, Κ80, Κ81, Κ82, Κ83, Κ84, Κ85, Κ86, Μ21, Μ22, Μ23, Μ24, Π30, Π31, 

Π32, Π33, Π34, Π35, Π55, Π56. 

Τμήμα 3: Κατηγορία Β 

Τετράγωνα: Κ51, Κ52, Κ54, Κ55, Κ56, Κ68, Κ72, Κ76, Π37, Π38, Π40, Π41, Π43, Π44, Π57. 

Τμήμα 4: Κατηγορία Γ 

Τετράγωνα: Κ50, Κ53, Κ57, Κ64, Π36, Π39, Π42, Π45, Π46, Π47, Π48, Π49, Π50, Π51, Π52, 

Π53, Π54. 

 

β) Στη Ζώνη Β: Ζώνη Οικογενειακών Τάφων. 

Τμήμα 1: Κατηγορία ΑΑ (πολυτελείας) 

Τετράγωνα: Κ45, Κ46, Κ47, Π01, Π02. 

Τμήμα 2: Κατηγορία Α 

Τετράγωνα: Κ35, Κ36, Κ37, Κ38, Κ39, Κ40, Κ41, Κ42, Κ43, Κ44, Μ01, Μ02, Μ03, Μ04, Μ05, 

Μ07, Μ08, Μ09, Μ10, Μ11, Μ13, Π03, Π04, Π07, Π08, Π11, Π12, Π15, Π16, 

Π27, Π28. 

Τμήμα 3: Κατηγορία Β 

Τετράγωνα: Κ20, Κ21, Κ22, Κ23, Κ24, Κ25, Κ26, Κ27, Κ28, Κ29, Κ30, Κ31, Κ32, Κ33, Κ34, Μ06, 

Μ12, Π05, Π09, Π13, Π17, Π19, Π20, Π21. 



Τμήμα 4: Κατηγορία Γ 

Τετράγωνα: Κ01, Κ02, Κ03, Κ04, Κ05, Κ06, Κ07, Κ08, Κ09, Κ10, Κ11, Κ12, Κ13, Κ14, Κ15, Κ16, 

Κ17, Κ18, Κ19, Π06, Π10, Π14, Π18, Π22, Π23, Π24, Π25, Π26. 

4.3 Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να επανακαθορίζει και να τροποποιεί 

τις ζώνες χρήσης και τα ταφικά τμήματα, να καταργεί, να συγχωνεύει ή να τα ενοποιεί, 

ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες του Νεκροταφείου. 

Ο καθορισμός ορισμένου τμήματος για τον ενταφιασμό σε αυτό ορισμένης 

κατηγορίας προσώπων, δεν συνιστά παραχώρηση ιδιαίτερων δικαιωμάτων χρήσης 

τάφου στα πρόσωπα αυτά.  

Άρθρο 5. Ενταφιασμός νεκρών-Τάφοι τριετούς ταφής. 

5.1 Η ταφή των νεκρών, γίνεται υποχρεωτικά εντός των Δημοτικών Κοιμητηρίων και στους 

συγκεκριμένους χώρους (τάφους) που καθορίζει η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου 

ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες του Κοιμητηρίου αφού περάσουν τουλάχιστον 12 

ώρες από τον νόμιμα πιστοποιημένο θάνατο και στις περιπτώσεις νεκροτομής του 

πτώματος αμέσως μετά από αυτή. 

5.2 Το χρονικό διάστημα της υποχρεωτικής ταφής ορίζεται στα τρία (3) έτη. Οι εξαιρέσεις 

σε αυτό, καθορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό.  

5.3 Για την ταφή του νεκρού είναι απαραίτητο να προσκομιστεί η ληξιαρχική πράξη 

θανάτου που εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή και αναφέρει τον ακριβή τόπο 

ενταφιασμού, καθώς και την ημερομηνία και ώρα αυτού. 

5.4 Απαγορεύεται η ταφή έξω από το Νεκροταφείο και σε ιδιωτικούς χώρους, εκτός από τις 

περιπτώσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 52 του Ν.1416/1984. 

5.5 Η ταφή θα γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε ξύλινα φέρετρα. 

5.6 Ο ενταφιασμός όσων έχουν αποβιώσει από λοιμώδες νόσημα που υπάγεται στο Διεθνή 

Υγειονομικό Κανονισμό, γίνεται στο ταφικό τετράγωνο Π57.  

5.7 Για την τοποθέτηση πτώματος στα ψυγεία του Κοιμητηρίου μέχρι την ταφή αυτού είναι 

απαραίτητο να επιδεικνύεται η ληξιαρχική πράξη θανάτου ή το ιατρικό πιστοποιητικό 

θανάτου και να κατατίθεται αντίγραφο στην Υπηρεσία. 

5.8 Νεκρός σε κατάσταση προχωρημένης σήψης και χωρίς ταρίχευση δεν γίνεται δεκτός 

για παραμονή στους Νεκροθαλάμους του Νεκροταφείου. Η μεταφορά του φερέτρου με 

το θανόντα από τον ψυκτικό θάλαμο, θα γίνεται από τον εργολάβο τελετών κατά τη 

διάρκεια της τελετής ενταφιασμού του. 

5.9 Στο Νεκροταφείο Καισαριανής δύνανται να γίνονται ταφές προσώπων που ανήκουν σε 

άλλα δόγματα, θρησκείες και εθνικότητες. 

5.10 Στο Δημοτικό Νεκροταφείο τελούνται και πολιτικές κηδείες, εφ’ όσον τούτο ζητηθεί. Οι 

τελετές αυτές λαμβάνουν χώρα σε κατάλληλο χώρο που διαμορφώνεται γι’ αυτό το 

σκοπό. Όταν οι καιρικές συνθήκες και η συνολική λειτουργία του Νεκροταφείου το 



επιτρέπουν, μπορούν να πραγματοποιούνται και στον προαύλιο χώρο (πλατεία) του 

Νεκροταφείου. 

5.11 Κατ’ εξαίρεση και σε περίπτωση που παρουσιαστεί έλλειψη θέσεων για ταφή, δύναται 

ο Έφορος με απόφασή του να επιτρέψει την ταφή εντός του Δημοτικού Νεκροταφείου 

μόνο δημοτών της Καισαριανής. 

5.12 Η δήλωση των κηδειών μπορεί να πραγματοποιηθεί τηλεφωνικά από τα γραφεία 

τελετών, που δύναται να αναλάβουν επίσης την καταβολή των δικαιωμάτων ταφής 

χωρίς την εμπλοκή των συγγενών. Διαφορετικά ο ενδιαφερόμενος θα προσέρχεται 

υποχρεωτικά στην Υπηρεσία του Νεκροταφείου για τη δήλωση της κηδείας και την 

καταβολή των δικαιωμάτων ταφής. Σε κάθε περίπτωση με τη δήλωση της κηδείας 

δίνονται στην Υπηρεσία του Νεκροταφείου, τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου 

συγγενή (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο κτλ). 

5.13 Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να 

ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία του Νεκροταφείου. Σε διαφορετική περίπτωση 

δεν μπορεί να αναζητήσει ευθύνη από την Υπηρεσία, για τις επιπτώσεις της 

παράληψής του. 

5.14 Η Υπηρεσία του Δημοτικού Νεκροταφείου υποχρεούνται, να γνωστοποιήσει την 

ημέρα του ενταφιασμού ή αν αυτό δεν γίνει εφικτό, τις αμέσως επόμενες ημέρες 

εγγράφως στους συγγενείς του νεκρού τις διατάξεις του Κανονισμού που αφορούν 

την περίοδο παραμονής του πτώματος στο Νεκροταφείο, με αποδεικτικό επίδοσης 

του αρμοδίου οργάνου. 

5.15 Οι συγγενείς των νεκρών υποχρεώνονται πριν από τη λήξη της υποχρεωτικής 

τριετούς ταφής να επικοινωνήσουν με το Νεκροταφείο για να δηλώσουν τη βούλησή 

τους σχετικά με τα οστά του νεκρού τους, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στο 

Άρθρο 7 του παρόντος. 

Άρθρο 6. Δωρεάν ταφή-Ταφή «Τιμής Ένεκεν». 

6.1 Ενδεείς δημότες του Δήμου Καισαριανής, ενταφιάζονται δωρεάν σε τάφους τριετούς 

ταφής, κατόπιν αιτήσεων συγγενών ή προσφιλών του θανόντος προσώπων ή ελλείψει 

τούτων κατόπιν αιτήσεως της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου,  με την προϋπόθεση 

ότι ο θανών  πληροί τα κριτήρια απορίας που καθορίζει η Κοινωνική Υπηρεσία και 

έπειτα από θετική της εισήγηση και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

6.2 Παιδιά ηλικίας μέχρι 6 ετών, ενταφιάζονται δωρεάν στο Δημοτικό Νεκροταφείο. 

6.3 Οι οπλίτες του στρατού, του ναυτικού, της αεροπορίας, μέλη της πυροσβεστικής και 

της αστυνομίας, εφόσον αποβιώσουν σε εντεταλμένη υπηρεσία ενταφιάζονται δωρεάν 

στο Δημοτικό Νεκροταφείο, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

6.4 Πρόσωπα που έχουν διατελέσει μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Καισαριανής καθώς και υπάλληλοι του Δήμου με σχέση εργασίας μόνιμη ή αορίστου 

χρόνου, ενταφιάζονται δωρεάν σε τάφους τριετούς ταφής, έπειτα από απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 



6.5 Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μόνον, είναι δυνατή η ταφή «Τιμής 

Ένεκεν» για πρόσωπα, που με τη διαδρομή και δράση τους προσέφεραν σημαντικές 

υπηρεσίες στην Πατρίδα και το λαό της ή ειδικότερα στο Δήμο Καισαριανής. Η ταφή 

«Τιμής ένεκεν» ισχύει κατ’ εξαίρεση για μια πενταετία (5ετία) και πραγματοποιείται σε 

τάφους, που παραχωρούνται αποκλειστικά και μόνο για αυτό το σκοπό έπειτα από 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

6.6 Σε εξαιρετικά διακεκριμένες περιπτώσεις (π.χ. πεσόντες υπέρ Πατρίδας, Δήμαρχοι κ.α.) 

το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να παρατείνει το χρόνο της ταφής «Τιμής Ένεκεν» μετά 

την πάροδο της πενταετίας, έως ότου αποφασίσει έτερο τρόπο απόδοσης τιμών. 

6.7 Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η παραχώρηση τάφου, δεν δημιουργεί δικαιώματα 

ταφής συγγενών τους μεταγενέστερα. Με την πάροδο του ανά περίπτωση 

προβλεπόμενου χρόνου, η ταφή εμπίπτει σε όλες τις διατάξεις του παρόντος 

Κανονισμού. 

6.8 Με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο, δύναται να κατασκευάσει σε ειδικά 

διαμορφωμένο και εμφανή χώρο του Νεκροταφείου, μνημείο αφιερωμένο στις 

διακεκριμένες προσωπικότητες που ενταφιάστηκαν σε αυτό. 

Άρθρο 7. Ανακομιδή Οστών 

7.1 Ανακομιδή με την πάροδο της 3ετίας. 

1. Η ανακομιδή των οστών ενεργείται υποχρεωτικά μετά την παρέλευση της τριετίας 

από τη ταφή (υποχρεωτική ταφή), εκτός των εξαιρέσεων που ορίζονται στον 

παρόντα Κανονισμό.  

2. Μεταφορά ή εκταφή νεκρών προ της τριετίας ενεργείται μόνο μετά από παραγγελία 

εισαγγελέα, κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 210/1975 «περί ταριχεύσεως, μεταφοράς 

και ταφής νεκρών και οστών ανθρώπων» και αφού καταβληθεί το ειδικό τέλος για 

το σκοπό αυτό. 

3. Η εκταφή γίνεται μετά από σχετική αίτηση του πλησιέστερου συγγενή ή αυτού που 

φρόντισε για τον ενταφιασμό και έχει καταχωριστεί ως «ενδιαφερόμενος» στην 

καρτέλα του νεκρού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πλησιέστεροι συγγενείς για 

την εκταφή, μπορεί να φροντίσει οποιοσδήποτε συγγενής ή τρίτος, αφού καταθέσει 

υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της εκταφής. 

4. Για την πραγματοποίηση της εκταφής από τις Υπηρεσίες του Νεκροταφείου, 

ορίζεται ειδικό τέλος εκταφής που βαραίνει τον συγγενή ή τον ενδιαφερόμενο, 

όπως περιγράφεται στην παραπάνω παράγραφο. 

5. Στην εκταφή παραβρίσκονται οι συγγενείς του θανόντος ή όσοι φρόντισαν για τη 

σχετική διαδικασία. Όσοι δεν επιθυμούν να παρίστανται το δηλώνουν εγγράφως 

στην Υπηρεσία του Νεκροταφείου. 

6. Εάν κατά τη διάρκεια της εκταφής διαπιστωθεί ότι το πτώμα δεν έχει αποστεωθεί 

επαρκώς μεταφέρεται στον ειδικό χώρο ταφής αδιάλυτων σωρών για ένα (1) 

επιπλέον έτος, για το οποίο εισπράττεται το ανάλογο τέλος. Εάν η πλήρης 



αποστέωσή του δεν επιτευχθεί έως τότε, η προθεσμία αυτή παρατείνεται για όσο 

χρειαστεί με απόφαση του Εφόρου του Νεκροταφείου. Η παραμονή του πτώματος 

στο χώρο ταφής αδιάλυτων, μετά την πλήρη αποστέωσή του, απαγορεύεται. 

7. Αναβολή προγραμματισμένης εκταφής επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

δικαιολογημένες επαρκώς από τους συγγενείς του νεκρού.  

8. Ειδικότερα στις περιπτώσεις που ο νεκρός πέθανε από λοιμώδες νόσημα που δεν 

υπάγεται στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό απαγορεύεται η εκταφή πριν από την 

εκπνοή της τριετίας. Εάν ο θάνατος συνέβη από λοιμώδες νόσημα που υπάγεται 

στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό απαγορεύεται η εκταφή πριν από την 

παρέλευση δεκαετίας. 

7.2 Μεταφορά οστών. 

1. Μετά την εκταφή τα ανακομιζόμενα οστά μεταφέρονται με την επιμέλεια της 

Υπηρεσίας, σε ειδικούς χώρους απόθεσης – Χωνευτήρια, που έχουν προβλεφτεί για 

το σκοπό αυτό στους χώρους του Νεκροταφείου.  

2. Με αίτηση των ενδιαφερομένων, δύναται κατ’ εξαίρεση τα ανακομιζόμενα οστά να 

μεταφερθούν για φύλαξη:  

1. στο Οστεοφυλάκιο του Νεκροταφείου ή σε μαρμάρινη Οστεοθήκη εκτός του 

Οστεοφυλακίου,  

2. σε οικογενειακό τάφο, με την συγκατάθεση των δικαιούχων χρήσης του. 

3. Μετά από αίτηση των πλησιέστερων συγγενών του νεκρού ή ελλείψει αυτών των 

ενδιαφερόμενων, δύναται η μεταφορά των οστών του σε άλλο Κοιμητήριο. Η 

αίτηση εγκρίνεται από το Δήμαρχο. 

4. Η διαδικασία της μεταφοράς των οστών υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Π.Δ. 210/1975 «Περί ταριχεύσεως, μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών 

ανθρώπων», ώστε να εξασφαλίζεται η δημόσια υγεία και η απόδοση της πρέπουσας 

τιμής στο θανόντα. 

7.3 Υπηρεσιακές εκταφές. 

1. Εάν εντός ενός (1) μήνα από τη λήξη της τριετούς υποχρεωτικής ταφής, της 

παράτασης ή της ταφής τιμής ένεκεν, οι συγγενείς του νεκρού δεν προσέλθουν να 

δηλώσουν εκταφή, η υπηρεσία προβαίνει σε αυτεπάγγελτη εκταφή και τοποθετεί τα 

οστά στο χωνευτήρι. 

2. Οι υπηρεσιακές εκταφές πραγματοποιούνται με αυστηρή χρονολογική σειρά ανά 

κατηγορία τάφων. Η σειρά αποδεικνύεται από το βιβλίο ταφών-εκταφών του 

Δημοτικού Νεκροταφείου. Σε εξαιρετικές μεμονωμένες περιπτώσεις και με ευθύνη 

του Εφόρου η σειρά αυτή μπορεί να παρακαμφθεί. 

3. Πριν από τη διενέργεια της αυτεπάγγελτης εκταφής, η υπηρεσία οφείλει να 

εξαντλήσει κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίηση των συγγενών. Η αποστολή 

έντυπων ή ηλεκτρονικών (e-mail) επιστολών, η τηλεφωνική επικοινωνία, η 

τοποθέτηση ειδοποιητηρίου σε κλειστό φάκελο σε εμφανές σημείο επί του τάφου 

αποτελούν ενδεικτικούς τρόπους πρόσφορου μέσου ειδοποίησης. 



Άρθρο 8. Παρατάσεις 

8.1 Οι συγγενείς των νεκρών ή οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν με την πάροδο της 

τριετούς υποχρεωτικής ταφής να αιτηθούν στην Υπηρεσία του Δημοτικού 

Νεκροταφείου, την παράταση του χρόνου ταφής του νεκρού. 

8.2 Κατά τη διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας δύναται έπειτα από αίτημα, να 

παραταθεί η ταφή των νεκρών για ένα (1) έτος (2 εξάμηνα) πέραν της υποχρεωτικής 

ταφής, με την προϋπόθεση ότι δεν εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του 

Νεκροταφείου. 

8.3 Πέραν του παραπάνω διαστήματος, παράταση επιτρέπεται μόνο με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος των οικείων και μετά 

από εισήγηση των υπηρεσιών του Κοιμητηρίου οι οποίες σημειώνουν ιδιαίτερα ότι 

η παράταση δεν θα εμποδίσει την ομαλή λειτουργία του Νεκροταφείου και ότι δεν 

υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές για δικαιώματα του τάφου. 

8.4 Για την παρατάσεις ορίζονται ανάλογα δικαιώματα, που καταβάλλονται εφάπαξ με 

την αίτηση των ενδιαφερόμενων.  

8.5 Με αίτηση των ενδιαφερόμενων δίνεται δυνατότητα διακανονισμού στην καταβολή 

του δικαιώματος παράτασης. Ορίζονται δύο (2) δόσεις στην εξάμηνη παράταση και 

έως τέσσερεις (4) δόσεις για την ετήσια. Η καταβολή των δόσεων πρέπει να 

πραγματοποιείται μέσα στο διάστημα της παράτασης. 

8.6 Ο ενδιάμεσος χρόνος έως την παραχώρηση της αρχικής ή της νέας παράτασης, 

υπολογίζεται στο χρονικό διάστημα της παράτασης. 

8.7 Εάν η εκταφή του νεκρού γίνει εντός μηνός από την πάροδο της τριετίας, δεν 

επιβάλλεται δικαίωμα παράτασης για την παραμονή του νεκρού στον τάφο. 

Άρθρο 9. Οικογενειακοί τάφοι 

9.1 Σύσταση Οικογενειακού τάφου. 

1. Στη Ζώνη Β (Ζώνη Οικογενειακών Τάφων) του Δημοτικού Νεκροταφείου του Δήμου 

Καισαριανής δύναται να παραχωρούνται χώροι για τη σύσταση οικογενειακών 

τάφων. Η ευχέρεια αυτή είναι εξαιρετική και ανάλογη με τη δυνατότητα της 

εξασφάλισης χώρου ταφής. 

2. Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 παρ. 1, η παραχώρηση 

αφορά τη χρήση δημοτικού πράγματος και όχι την κυριότητά του, που σε καμία 

περίπτωση δεν μεταβιβάζεται. 

3. Η σύσταση του οικογενειακού τάφου γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου 

και θετική εισήγηση του Έφορου του Δημοτικού Κοιμητηρίου. Πραγματοποιείται 

μόνο υπέρ φυσικών προσώπων και στο όνομα του αιτούντος αποκλειστικά. Η 

παραχώρηση σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα απαγορεύεται. 

4. Στην περίπτωση ύπαρξης πολλών ενδιαφερόμενων, τηρείται αυστηρή χρονολογική 

σειρά που αποδεικνύεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη 

σύσταση οικογενειακού τάφου. Οι ενδιαφερόμενοι ειδοποιούνται από την 

υπηρεσία του Νεκροταφείου τηλεφωνικά ή με επιστολή (έντυπη ή ηλεκτρονική) και 



οφείλουν να απαντήσουν θετικά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, διαφορετικά η 

υπηρεσία απευθύνεται στον αμέσως επόμενο ενδιαφερόμενο.  

5. Το δικαίωμα σύστασης Οικογενειακού τάφου δίνεται με την καταβολή δικαιώματος 

ως ανταλλάγματος, το οποίο καθορίζεται με τις σχετικές περί τελών και 

δικαιωμάτων αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 

6. Για τους Οικογενειακούς Τάφους που επαναδιατίθενται και έχουν ήδη 

διαμορφωμένο τάφο  που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αξιοποιήσει, στο 

δικαίωμα σύστασης προστίθεται και τέλος που καθορίζεται στο 70% της αξίας του 

κτίσματος, υπολογιζόμενου ανάλογα με τον όγκο της κατασκευής και τιμή μονάδας 

όγκου που καθορίζεται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

7. Η χρήση αυτού είναι δυνατή αμέσως μετά την υπογραφή της πράξης παραχώρησης 

και της αποπληρωμής του συνολικού ποσού ή της συμφωνημένης προκαταβολή σε 

περίπτωση παραχώρησης με διακανονισμό. Η προκαταβολή αυτή ορίζεται στο 35% 

του συνολικού ποσού και η διάρκεια του διακανονισμού δεν μπορεί να ξεπερνάει 

το ένα (1) έτος από την υπογραφή της πράξης. 

8. Δικαίωμα χρήσης επί του Οικογενειακού τάφου κατά πλήρες περιεχόμενο 

αποκτάται μετά την καταβολή του συνολικού ποσού του δικαιώματος και την 

έκδοση της πράξης παραχώρησης, που συντάσσεται από την Υπηρεσία του 

Νεκροταφείου και υπογράφεται από το Δήμαρχο.  

9. Η παραχώρηση χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου αποδεικνύεται:  

α) από το αποδεικτικό είσπραξης του δικαιώματος από την ταμειακή Υπηρεσία, 

β) από την πράξη παραχώρησης.  

Εάν ο δικαιούχος δηλώσει απώλεια του τίτλου χρήσης του τάφου, μπορεί να γίνει 

αντικατάσταση αυτού με βάση το αρχείο της Υπηρεσίας.   

9.2 Δικαιούχοι Οικογενειακών τάφων. 

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

α) Στον αρχικό δικαιούχο, 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.   

2. Ο βαθμός της συγγένειας όσων ενταφιάζονται 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 εγγυτέρων συγγενών ή οικογενειακής κατάστασης εάν η συγγένεια 

δεν προκύπτει από το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας. 

3. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα παραπάνω πιστοποιητικά, ο νεκρός 

θεωρείται φιλοξενούμενος. Η υπηρεσία υποχρεώνεται να ενεργήσει την εκταφή 



μετά την παρέλευση της τριετίας και να εισπράξει τα αντίστοιχα δικαιώματα του 

Δήμου σε περίπτωση παράτασης της ταφής. 

4. Στις οστεοθήκες των οικογενειακών τάφων τοποθετούνται τα οστά των δικαιούχων 

της παρ. 9.2.1. 

5. 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 ολόκληρον όλοι οι 

δικαιούχοι έναντι του Δήμου. 

9.3 Απόκτηση δικαιώματος ταφής σε υφιστάμενο Οικογενειακό τάφο. 

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). Η 

έγγραφη συναίνεση σε κάθε περίπτωση παρέχεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 

1599/1986.  

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: 

1. στα αδέρφια και στους συζύγους αυτών με την καταβολή του 50% του 

απαιτούμενου τέλους για την παραχώρηση δικαιώματος συστάσεως 

οικογενειακού τάφου. 

2. στα παιδιά αδελφών και στους συζύγους αυτών με την καταβολή  του  50%  

του απαιτούμενου τέλους. 

3. στα πρώτα ξαδέλφια και στους συζύγους αυτών με την καταβολή του 75% του 

απαιτούμενου τέλους. 

4. στα παιδιά πρώτων ξαδέλφων και στους συζύγους αυτών με την καταβολή του 

75% του απαιτούμενου τέλους. 

5. στα αδέλφια του/της συζύγου και στους συζύγους αυτών με την καταβολή του 

75% του απαιτούμενου τέλους. 

6. στα παιδιά αδελφών του/της συζύγου και στους συζύγους αυτών με την 

καταβολή του 75% του απαιτούμενου τέλους. 

3. 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. 

4. Ο βαθμός συγγένειας προς τον αρχικό δικαιούχο αποδεικνύεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 9.2.2 του παρόντος. Το δικαίωμα χρήσης που αναγνωρίζεται 

στα παραπάνω πρόσωπα είναι προσωπικό και εξαντλείται με την ανακομιδή των 

οστών. 

5. Εάν εκλείψει ο αρχικός δικαιούχος του οικογενειακού τάφου καθώς και οι ανιόντες 

και κατιόντες του στα δικαιώματα του αρχικού δικαιούχου μπορεί να υπεισέλθει 

συγγενής του προσώπου στο οποίο αναγνωρίστηκε δικαίωμα ταφής κατά τις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου, εάν καταβληθεί το ποσό που υπολείπεται για να 



συμπληρωθεί το τέλος που αναλογεί στην παραχώρηση χώρου για τη σύσταση 

οικογενειακού τάφου. 

9.4 Φιλοξενία σε Οικογενειακό τάφο. 

1. Επιτρέπεται η τριετής ταφή (φιλοξενία) σε οικογενειακό τάφο συγγενών εξ’ αίματος 

ή εξ’ αγχιστείας του αρχικού δικαιούχου ή τρίτου προσώπου, καθώς και η 

παράταση ταφής κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 8, με έγγραφη συγκατάθεση του 

αρχικού δικαιούχου και εάν δεν υπάρχει αυτός, του/της συζύγου και των κατιόντων 

αυτού (ενός εξ αυτών) με την καταβολή των αντίστοιχων δικαιωμάτων.  

2. Με τις ίδιες προϋποθέσεις επιτρέπεται επίσης η φύλαξη οστών ή τέφρας θανόντων, 

σύμφωνα και με τα όσα προβλέπονται στο Άρθρο 11 του παρόντος. 

9.5 Επιστροφή δικαιώματος χρήσης Οικογενειακού τάφου.  

1. Η χρήση οικογενειακών τάφων των οποίων εξέλιπαν οι δικαιούχοι που 

περιγράφονται στα Άρθρα 9.2 & 9.3 περιέρχονται αυτοδικαίως μετά την πάροδο 

εξαετίας (6ετίας) από την ταφή του τελευταίου νεκρού στον Δήμο, ο οποίος μπορεί 

να τους διαθέτει ελεύθερα κατά τις διατάξεις του Άρθρου 9.1. Προκειμένου να 

διαπιστωθεί ότι έχουν εκλείψει οι δικαιούχοι που αναγνωρίζονται ευθέως από τον 

νόμο ή τον παρόντα Κανονισμό, η Υπηρεσία του Νεκροταφείου ανατρέχει στα 

δικαιολογητικά της παρ. 9.2.2.  Για την ανακομιδή των οστών από τον τάφο ισχύουν 

τα οριζόμενα στο Άρθρο 7 του Κανονισμού. 

2. Η μη αποπληρωμή των βεβαιωμένων δόσεων σε περίπτωση που γίνει 

διακανονισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου, 

συνεπάγεται την ανάκληση της πράξης παραχώρησης και το ποσό που 

καταβλήθηκε καταπίπτει υπέρ του Δήμου. 

3. Σε οικογενειακούς τάφους για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί τα πάσης 

φύσεως βεβαιωμένα τέλη και δικαιώματα από τους δικαιούχους για πάνω από μια 

πενταετία (5ετία) ανακαλείται η παραχώρησή. 

4. Εάν μετά την παραχώρηση δικαιώματος για τη σύσταση νέου Οικογενειακού 

Τάφου, παρέλθει χρονικό διάστημα τριών (3) ετών χωρίς να προχωρήσει η 

κατασκευή του, η παραχώρηση ανακαλείται και το ποσό που καταβλήθηκε 

καταπίπτει υπέρ του Δήμου. 

5. Όταν ανακαλείται η πράξη παραχώρησης σε κάθε περίπτωση, τα οστά που 

υπάρχουν στον οικογενειακό τάφο τοποθετούνται από την Υπηρεσία στο 

χωνευτήρι. Σε διαφορετική περίπτωση έπειτα από αίτηση των ενδιαφερόμενων, 

μπορούν να μεταφερθούν για φύλαξη στο Οστεοφυλάκιο του Νεκροταφείου ή σε 

μαρμάρινη οστεοθήκη, ή σε άλλο Κοιμητήριο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα 

Άρθρα 7 & 11 του παρόντος. 

Στις περιπτώσεις που δεν έχει καταστεί δυνατό να ανευρεθούν οι ενδιαφερόμενοι 

συγγενείς, παρά τις προσπάθειες της Υπηρεσίας του Νεκροταφείου, τα οστά που 

υπάρχουν στον οικογενειακό τάφο τοποθετούνται εντός ειδικών κιβωτίων στο 

Οστεοφυλάκιο, όπως ορίζεται στο Άρθρο 11. Εάν παρέλθουν  τρία (3) έτη χωρίς να 

αναζητηθούν, μεταφέρονται από την Υπηρεσία στο χωνευτήρι. 

6. Ο αρχικός δικαιούχος δύναται να υποβάλλει αίτηση για την επιστροφή στο Δήμο 

της παραχώρησης δικαιώματος χρήσης Οικογενειακού τάφου. Στην περίπτωση 



αυτή επιστρέφεται στο δικαιούχο από το Δήμο το 35% της τρέχουσας αξίας του 

δικαιώματος παραχώρησης και μόνο. 

Άρθρο 10. Αποτέφρωση 

10.1 Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Ν. 3448/2006 επιτρέπεται η αποτέφρωση των 

νεκρών, έπειτα από ρητή δήλωση της επιθυμίας του θανόντος ή την αντίστοιχη 

δήλωση των συγγενών του.  

Το ∆ηµοτικό Νεκροταφείο Καισαριανής δέχεται την τέφρα θανόντων, που έχουν 

αποτεφρωθεί σε άλλες περιοχές ή στο εξωτερικό. Η τέφρα φυλάσσεται όπως και τα οστά. 

10.2 Με τη διαδικασία των παρ.1 έως 3 του άρθρου 35 του Ν.3448/2006, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 48 του Ν.4227/2014 είναι δυνατή η εγκατάσταση 

και λειτουργία μονάδας αποτέφρωσης οστών νεκρών , εντός του Δημοτικού 

Νεκροταφείου. 

Η εγκατάσταση και λειτουργία της µονάδας επιτρέπεται µετά από λήψη των αδειών της παρ3. 

του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011, µε τους όρους και τη διαδικασία των διατάξεων των 

άρθρων 17-40 του Ν. 3982/2011. 

Άρθρο 11. Φύλαξη οστών και τέφρας. 

11.1 Η φύλαξη των οστών και της τέφρας γίνεται με αίτηση των ενδιαφερομένων και την 

επιμέλεια της υπηρεσίας του Νεκροταφείου, εντός ειδικού κιβωτίου: 

1. Στο Οστεοφυλάκιο. 

2. Στους Οικογενειακούς τάφους, με την συγκατάθεση των δικαιούχων χρήσης . 

3. Σε μαρμάρινες Οστεοθήκες εκτός του Οστεοφυλακίου. 

11.2 Για το σκοπό αυτό ορίζεται το ανάλογο ετήσιο δικαίωμα φύλαξης, με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

11.3 Της τοποθέτησης των ανακομιζόμενων οστών εντός των ειδικών κιβωτίων, 

προηγείται η διαδικασία πλύσης, που πραγματοποιείται στο κτήριο πλύσης οστών 

του Νεκροταφείου, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και με 

σεβασμό προς το νεκρό. 

11.4 Οστεοφυλάκιο 

1. Στην Πτέρυγα Β του Δημοτικού Νεκροταφείου λειτουργεί το Οστεοφυλάκιο του 

Νεκροταφείου για τη φύλαξη των ανακομιζόμενων οστών και των τεφροδόχων για 

τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο Άρθρο 10.1 του Κανονισμού. 

2. Τα οστά και οι τεφροδόχοι που φυλάσσονται στο Οστεοφυλάκιο του Νεκροταφείου 

τοποθετούνται υποχρεωτικά μέσα σε ειδικά μεταλλικά κιβώτια, που μπορούν να 

προμηθευτούν για το σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι από την αγορά. 

3. Στο Οστεοφυλάκιο του Δημοτικού Νεκροταφείου μπορούν να τοποθετηθούν οστά 

και τεφροδόχοι που προέρχονται από άλλα κοιμητήρια κατά τη διακριτική ευχέρεια 

της Υπηρεσίας και εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χώρος. 

4. Η τοποθέτηση των κιβωτίων εντός του Οστεοφυλακίου και η ταξινόμησή τους, είναι 

ευθύνη της Υπηρεσίας του Νεκροταφείου και μόνο. Απαγορεύεται η μετακίνηση 

των κιβωτίων από τα ράφια με πρωτοβουλία των επισκεπτών. 



5. Τα κιβώτια παραμένουν στο Οστεοφυλάκιο, για όσο διάστημα επιθυμούν οι 

συγγενείς τους, εφόσον καταβάλλουν το καθορισμένο δικαίωμα φύλαξης.  

6. Η μεταφορά των οστών ή της τέφρας από το Οστεοφυλάκιο στο χωνευτήρι γίνεται 

μετά από αίτηση των συγγενών για τη λήξη της παραμονής των οστών στο 

οστεοφυλάκιο. 

7. Εάν δεν καταβληθεί το δικαιώματα φύλαξης για πέντε έτη (5 έτη) η Υπηρεσία 

τοποθετεί τα οστά ή την τέφρα στο χωνευτήρι.  

11.5 Οστεοθήκες 

1. Στο Δημοτικό Νεκροταφείο και εκτός του Οστεοφυλακίου έχουν κατασκευαστεί 

μαρμάρινες Οστεοθήκες για την τοποθέτηση οστών ή τεφροδόχων. Η θέση αυτών 

απεικονίζεται στα Σχεδιάγραμματα 1 & 2 του Παραρτήματος του παρόντος 

Κανονισμού. 

2. Το δικαίωμα για τη φύλαξη οστών ή τεφροδόχων μέσα σε μαρμάρινη Οστεοθήκη 

καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε εφάπαξ τέλος και για 

διαρκή χρήση. Επιπλέον με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζεται 

ετήσιο δικαίωμα συντήρησης των κοινόχρηστων χώρων που είναι τοποθετημένες οι 

μαρμάρινες Οστεοθήκες του Νεκροταφείου.  

3. Δικαίωμα χρήσης επί της Οστεοθήκης κατά πλήρες περιεχόμενο αποκτάται μετά την 

καταβολή του τέλους και την έκδοση της πράξης παραχώρησης, που συντάσσεται 

από την Υπηρεσία του Νεκροταφείου και υπογράφεται από το Δήμαρχο.  

4. Η παραχώρηση γίνεται μόνο υπέρ φυσικών προσώπων και αποκλειστικά στο όνομα 

αυτού που ορίζεται από την αρχική αίτηση. Η παραχώρηση σε δύο ή περισσότερα 

πρόσωπα απαγορεύεται. 

5. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση στο όνομα του ίδιου προσώπου, παραπάνω από 

μιας (1) οστεοθήκης, παρά μόνον με Απόφαση του Δ.Σ. και έπειτα από αίτηση του 

ενδιαφερόμενου. 

6. Η χρήση της Οστεοθήκης είναι δυνατή αμέσως μετά την υπογραφή της πράξης 

παραχώρησης και της αποπληρωμής του συνολικού ποσού ή της συμφωνημένης 

προκαταβολή σε περίπτωση παραχώρησης με διακανονισμό. Η προκαταβολή αυτή 

ορίζεται στο 50% του συνολικού ποσού και οι δόσεις του διακανονισμού δεν μπορεί 

να ξεπεράσουν τις πέντε (5) μηνιαίες. 

7. Ο αρχικός δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να επιτρέψει την τοποθέτηση οστών από 

δύο (2) θανόντες μέσα σε μία οστεοθήκη, με έγγραφη ενημέρωση της Υπηρεσίας 

του Νεκροταφείου. 

8. Μετά το θάνατο του αρχικού δικαιούχου, την ευθύνη της Οστεοθήκης αναλαμβάνει 

ο/η σύζυγός του. Με το θάνατο και του/της συζύγου του αρχικού δικαιούχου και 

αφού περάσουν πέντε (5) έτη από την τοποθέτηση του τελευταίου κιβωτίου, το 

δικαίωμα χρήσης της Οστεοθήκης επανέρχεται στο Δήμο Καισαριανής, που αποκτά 

ξανά τη δυνατότητα να το εκχωρήσει σε νέο ενδιαφερόμενο.  

9. Μετά από αίτηση του έχοντος την ευθύνη της Οστεοθήκης, το δικαίωμα αυτής 

μπορεί να επανέλθει νωρίτερα στο Δήμο, που επιστρέφει στον αιτούντα ποσοστό 



30% επί της τρέχουσας αξίας του εφάπαξ καταβαλλόμενου τέλους παραχώρησης 

για Οστεοθήκες που έχουν χρησιμοποιηθεί και το 70% για αχρησιμοποίητες 

Οστεοθήκες.  

10. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να φυλαχθούν εντός Οστεοθήκης 

που παραχωρείται δωρεάν γι αυτό το σκοπό, οστά διακεκριμένων προσώπων που 

τράφηκαν «Τιμής Ένεκεν» στο Δημοτικό Νεκροταφείο ή σε Κοιμητήριο άλλου 

Δήμου, μετά την ανακομιδή τους. 

11. Μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας του Νεκροταφείου και χωροθέτηση από την 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να προχωρήσει στην 

κατασκευή νέων μαρμάρινων Οστεοθηκών εντός του Νεκροταφείου. 

Άρθρο 12. Ρυμοτομία Νεκροταφείου 

12.1 Η χρήση των χώρων του Δημοτικού Νεκροταφείου, καθορίζεται από τοπογραφικά 

σχεδιαγράμματα εκπονούμενα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και εγκεκριμένα από 

το Δημοτικό Συμβούλιο. 

12.2 Τα παραπάνω τοπογραφικά σχεδιαγράμματα εφαρμόζονται υποχρεωτικά και δεν 

επιτρέπεται καμία παρέκκλιση από αυτά και από την ρυμοτομία των χώρων. Καθορίζουν τη 

χρήση γης του Νεκροταφείου, ώστε να προσδιορίζονται επακριβώς:  

1. τα όρια του Δημοτικού Νεκροταφείου 

2. τα «ρυμοτομικά τετράγωνα» τα οποία προορίζονται να υποδεχθούν τάφους και τα οποία 

ομαδοποιούνται χωροταξικά σε «ζώνες» και «τμήματα»,  

3. ο αριθμός και η σχετική θέση των τάφων που περιέχονται στα ρυμοτομικά τετράγωνα 

4. οι οδοί διέλευσης,  

5. οι πλατείες,  

6. οι εγκαταστάσεις του Νεκροταφείου με προσδιορισμό της χρήσης για την οποία 

προορίζονται. 

12.3 Στα παραπάνω ρυμοτομικά διαγράμματα εμφανίζονται επίσης η αρίθμηση των ταφικών 

τετραγώνων, ο αριθμός και η αρίθμηση των τάφων κάθε τετραγώνου και οποιαδήποτε άλλη 

πληροφορία θεωρηθεί αναγκαία.  

12.4 Οι διαστάσεις των κατασκευαζόμενων Οικογενειακών τάφων και των τάφων τριετούς 

(3ετούς) ταφής εντός του Νεκροταφείου καθορίζονται αυστηρά από τον παρόντα 

Κανονισμό. Συγκεκριμένα: 

Α. Για τους Οικογενειακούς τάφους Μήκος  Πλάτος  

 Τετράγωνα: Κ24, Κ26, Κ35, Κ38, Κ39, Κ42, Κ43, Κ45, Κ46, Κ47,  

Π01, Π02.  
3 m 4 m 

 Τετράγωνα: Κ36, Κ37, Κ40, Κ41, Κ44,  

Π03, Π04, Π07, Π08, Π11, Π12, Π15, Π16, Π27, Π28. 
2.4 m 3 m 

 Τετράγωνα: Κ01, Κ02, Κ03, Κ04, Κ05, Κ06, Κ07, Κ08, Κ09, Κ10, Κ11, Κ12, Κ13, 

Κ14, Κ15, Κ16, Κ17, Κ18, Κ19, Κ20, Κ21, Κ22, Κ23, Κ25, Κ27, Κ28, 

Κ29, Κ30, Κ31, Κ32, Κ33, Κ34,  

Μ01, Μ02, Μ03, Μ04, Μ05, Μ06, Μ07, Μ08, Μ09, Μ10, Μ11, 

Μ12, Μ13,  

Π05,Π06, Π09, Π10, Π13, Π14, Π17, Π18, Π19, Π20, Π21, Π22, 

Π23, Π24, Π25, Π26. 

2 m 3 m 

 



Β. Για τους τάφους τριετούς ταφής Μήκος Πλάτος Μέγιστο Ύψος 

 Τετράγωνα: Κ50-Κ91 

Μ20-Μ24 

Μ30-Μ57 

1 m 2 m 1,6m 

 

Το μέγιστο ύψος των ταφών τριετούς ταφής υπολογίζεται από την επιφάνεια του εδάφους 

και σε αυτό συνυπολογίζεται η επιγραφή στην ταφική πλάκα που αναγράφει τα στοιχεία 

του θανόντα. Η πλάκα σφράγισης του τάφου θα πρέπει να βρίσκεται υποχρεωτικά κατά 

τουλάχιστον 35εκ υψηλότερα από την επιφάνεια του εδάφους και δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει τα 80εκ για τους τάφους τριετούς ταφής. 

12.5 Η απόσταση μεταξύ των ταφικών κατασκευών εντός του κάθε τετραγώνου θα πρέπει να 

είναι τουλάχιστον μισό μέτρο (0.5m), ώστε να διασφαλίζεται η διέλευση των επισκεπτών. Σε 

κάθε περίπτωση νέα κατασκευή δεν μπορεί να μειώσει τον υφιστάμενο διάδρομο μεταξύ 

των τάφων. 

12.6 Η εξωτερική μορφή των κατασκευών και τα χρησιμοποιούμενα υλικά πρέπει να είναι 

συμβατή με τη σοβαρότητα του χώρου και να εναρμονίζεται με την αισθητική εικόνα του 

Νεκροταφείου. 

12.7 Για την έναρξη εργασιών σε τάφο 3ετούς ταφής, που γίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 

προηγείται έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας του Δημοτικού Νεκροταφείου. 

12.8 Οποιαδήποτε κατασκευή τάφου τριετούς ταφής που διαφέρει από τα καθοριζόμενα 

στις παραγράφους 12.4 & 12.5, εγκρίνεται πρώτα υποχρεωτικά από την Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου.  

12.9 Οποιαδήποτε κατασκευή νέου οικογενειακού τάφου εγκρίνεται υποχρεωτικά από 

την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Η Τεχνική Υπηρεσία εγκρίνει το μέγιστο ύψος της 

νέας κατασκευής, με κριτήριο την αισθητική, τη λειτουργικότητα και την 

ομοιομορφία του Νεκροταφείου. Επίσης για την κατασκευή μνημείων επί των 

οικογενειακών τάφων προαπαιτείται σχετική έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου. 

12.10 Οικογενειακοί τάφοι δεν κατεδαφίζονται χωρίς προηγούμενη γνωμοδότηση της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

12.11 Σε εξαιρετικά έκτακτες περιπτώσεις και ύστερα από εισήγηση του Εφόρου του 

Νεκροταφείου, με απόφαση του Δημάρχου επιτρέπεται ο διαχωρισμός τάφων που 

καθορίζονται στα τοπογραφικά σχεδιαγράμματα. Η αρίθμησή τους θα γίνεται με 

βάση τον υπάρχοντα αριθμό στο σχεδιάγραμμα για τον ένα τάφο και για τον νέο θα 

τίθεται ο ίδιος αριθμός με αλφαβητικό στοιχείο. 

12.12 Κάθε αυθαίρετη κατασκευή (βρύση, παγκάκια, στέγαστρο κ.λ.π.) ή φύτευση 

δένδρων στον χώρο του Νεκροταφείου, θα απομακρύνεται από τον δικαιούχο ή 

από το Δήμο και το κόστος θα καταλογίζεται στον δικαιούχο. 

12.13 Απαγορεύεται η κοπή δέντρων χωρίς έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία 

Περιβάλλοντος-Πρασίνου του Δήμου. Η κοπή γίνεται από το εργατοτεχνικό 

προσωπικό της παραπάνω Υπηρεσίας.  

Άρθρο 13. Τέλη και δικαιώματα 

13.1 Κατηγορίες Τελών και Δικαιωμάτων. 

Για την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών καταβάλλονται τα παρακάτω δικαιώµατα και τέλη: 



- Δικαιώματα τριετούς ταφής ΑΑ’, Α’, Β’ και Γ’ κατηγορίας. 

- Δικαιώματα παράτασης σε τάφους τριετούς ταφής. 

- Τέλος εκταφής. 

- Δικαίωμα ετήσιας φύλαξης οστών στο οστεοφυλάκιο. 

- Τέλος παραχώρησης μαρμάρινης Οστεοθήκης. 

- Δικαίωμα παραμονής στον ψυκτικό θάλαμο.  

- Δικαίωμα  σύστασης οικογενειακού τάφου ΑΑ’, Α’, Β’ και Γ’ κατηγορίας.  

- Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο δικαιούχου. 

- Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο φιλοξενούμενου. 

- Δικαίωμα συντήρησης κοινόχρηστων χώρων οικογενειακών τάφων. 

- Δικαίωμα συντήρησης κοινόχρηστων χώρων μαρμάρινων Οστεοθηκών. 

- Δικαίωμα οστεοφύλαξης δικαιούχων. 

- Δικαίωμα οστεοφύλαξης μη δικαιούχων (φιλοξενία) σε οικογενειακό τάφο. 

- Δικαίωμα παράτασης ταφής μη δικαιούχων (φιλοξενία) σε οικογενειακό τάφο. 

- Δικαίωμα επικήδειας τελετής. 

- Δικαίωμα αφής κανδηλιών (προαιρετικό). 

- Δικαίωμα στολισμού (προαιρετικό). 
 

1. Τα παραπάνω τέλη και δικαιώματα καταβάλλονται εφ’ άπαξ για κάθε σχετική 

πράξη (ενταφιασμός, εκταφή, οστεοφύλαξη κ.λπ.), εκτός των ειδικών ρυθμίσεων 

που οποίες αφορούν στο δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης χώρου για τη 

σύσταση οικογενειακού τάφου και στο δικαίωμα παράτασης χρόνου ταφής. 

2. Τα δικαιώματα παράτασης ταφής και παραμονής στο Οστεοφυλάκιο εισπράττονται 

αναλογικά για κάθε μήνα και για παράταση πάνω από 15 μέρες εισπράττονται 

δικαιώματα ενός μηνός, ενώ για κάτω από 15 μέρες δεν εισπράττονται δικαιώματα.  

 

13.2 Απαλλαγές από Τέλη και Δικαιώματα 

1. Από τα δικαιώματα ταφής απαλλάσσονται: 

1. Οι κατηγορίες που προσδιορίζονται στο Άρθρο 6 (Δωρεάν ταφή – Ταφή «Τιμής 

Ένεκεν») του Κανονισμού. 

2. 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. 

2. Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις απαλλάσσονται επίσης από τα δικαιώματα χρήσης 

ψυκτικού θαλάμου και εκταφής. 

3. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

για την απαλλαγή από Τέλη και Δικαιώματα και αυτή δεν είναι άμεσα εφικτή, η 

ταφή μπορεί να γίνει με ευθύνη του Εφόρου μέχρι την έκδοσή της Απόφασης σε 

εύλογο χρονικό διάστημα.  

13.4 Αφή κανδηλιών 

Η αφή των κανδηλιών που τοποθετούνται στους τάφους και στις µαρµάρινες Οστεοθήκες του 

Νεκροταφείου, συνιστά προαιρετικά παρεχόµενη υπηρεσία προς τους οικείους των νεκρών και 

αποβλέπει αποκλειστικά στην απόδοση τιµής και εκδήλωση ευλάβειας προς τους νεκρούς.  



Για την αφή των κανδηλιών και τις συνοδευτικές συναφείς παροχές (λιβάνι, κεριά, ευπρεπισµός των 

τάφων) ορίζεται δικαίωµα µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Το δικαίωµα αυτό είναι αυστηρά 

προαιρετικό για τους ενδιαφερόµενους και προϋποθέτει τη σύναψη ατοµικής σύµβασης µαζί τους.  

Ο ∆ήµος δύναται να µεταβιβάσει την παροχή της υπηρεσίας σε δηµοτική του επιχείρηση. 

13.5 Δικαίωμα στολισμού.  

Ο στολισμός του Ιερού Ναού του Αη-Γιώργη, καθώς και οποιουδήποτε άλλου χώρου που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση επικήδειας τελετής εντός του 

Νεκροταφείου, παρέχεται από τις Υπηρεσίες του Νεκροταφείου, έναντι αντιτίμου. Ο 

στολισμός είναι προαιρετικός για τους ενδιαφερόμενους. 

Ο ∆ήµος δύναται να µεταβιβάσει την παροχή της υπηρεσίας σε δηµοτική του επιχείρηση. 

13.6 Δικαίωμα επικήδειας τελετής. 

Σε περίπτωση που ο ∆ήµος διαµορφώσει αίθουσα που προορίζεται ειδικά για την τέλεση επικήδειων 

πολιτικών τελετών ή τελετών προσώπων που ανήκουν σε άλλα δόγµατα ή  θρησκείες πέρα από τη 

χριστιανική, δύναται να ορίσει αντίτιµο που προορίζεται να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα και τις 

δαπάνες συντήρησης του χώρου. 

Ο ∆ήµος δύναται να µεταβιβάσει την παροχή της υπηρεσίας σε δηµοτική του επιχείρηση. 

13.7 Καθορισμός Τελών και είσπραξη 

1. Τα τέλη και τα δικαιώματα που προβλέπονται στο παρών άρθρο καθορίζονται με 

ξεχωριστή κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται 

σύμφωνα με το άρθρο 66 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958.  

2. Οι διαδικασία επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης καθορίζονται από τις νομικές 

διατάξεις «Περί βεβαίωσης και είσπραξης δημόσιων εσόδων» και ειδικότερα τα 

άρθρα 65-80 του ΒΔ 24-9/20.10.1958μ τα άρθρα 3-5 του Β.Δ. 17-5/15.06.1959 και 

τα άρθρα 11, 20-25 του Ν.Δ. 318/69.  

Άρθρο 14. Λοιπά έσοδα του Νεκροταφείου 

14.1 Δωρεές Νεκροταφείου 

Παντοειδείς δωρεές, υπέρ των ∆ηµοτικού Νεκροταφείου, γίνονται αποδεκτές από τον ∆ήµο µε 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που λαµβάνεται έπειτα από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

(σε περίπτωση κατασκευών) και χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε την επιθυµία των δωρητών εφ’ όσον 

δεν αντίκειται στη γενικότερη ρυµοτοµία και το χαρακτήρα του χώρου. 

14.2 Εκποιούμενα αντικείμενα 

1. Τα τεμάχια των μαρμάρων που προκύπτουν κατά τις εκταφές ή από παράληψη 

χρήσης κατά την κατασκευή των τάφων, παραμένουν στο Νεκροταφείο και 

θεωρούνται περιουσία του. Φυλάσσονται με ευθύνη της Υπηρεσίας Νεκροταφείου 

και εκποιούνται ή αξιοποιούνται κατά περίπτωση.  

2. Στις περιπτώσεις που μετά την αρχική εκταφή το πτώμα μεταφέρεται στο χώρο 

ταφής αδιάλυτων σωρών και η κατασκευή το επιτρέπει, η ταφική πλάκα ακολουθεί 

τη σωρό. 

3. Αντικείμενα (κινητά πράγματα) που βρίσκονται κατά την ανακομιδή επάνω ή μέσα 

σε οικογενειακούς τάφους, τάφους τριετίας ή οστεοθήκες καταγράφονται στο 

βιβλίο ανευρισκόμενων τιμαλφών από τον Έφορο ή τον επόπτη του Νεκροταφείου. 

Επιστρέφονται στους δικαιούχους των τάφων, εφόσον αυτοί παραβρίσκονται κατά 



τη διαδικασία της εκταφής ή εφόσον τα αιτηθούν έγγραφα πριν από αυτή. Σε 

διαφορετική περίπτωση τα αντικείμενα περιέρχονται στο Δήμο και εκποιούνται ή 

αξιοποιούνται κατά περίπτωση. 

4. Οι σκελετοί στεφάνων και τα κοντάρια αυτών, μετά την εναπόθεση τους στους 

τάφους για τρείς (3) ημέρες, συγκεντρώνονται με ευθύνη της Υπηρεσίας και 

εκποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

5. Τα κιβώτια φύλαξης των οστών μετά τη μεταφορά τους στο Χωνευτήρι, 

περιέρχονται στο Δήμο και εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά περίπτωση. 

6. Η εκποίηση των αντικειμένων που περιγράφονται παραπάνω, πραγματοποιείται 

μέσα από ανοιχτό, φανερό, πλειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. Τα πρακτικά των διαγωνισμών εγκρίνονται σε κάθε περίπτωση από 

την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. 

7. Το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του να ορίσει βοηθητική επιτροπή 

για την διενέργεια και την παρακολούθηση της διαδικασίας εκποίησης. 

Άρθρο 15. Γενικοί κανόνες λειτουργίας του Νεκροταφείου 

15.1 Το Δημοτικό Νεκροταφείο παραμένει ανοιχτό για τους επισκέπτες όλες τις ημέρες 

της εβδομάδος από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου. Το οστεοφυλάκιο είναι 

επίσης ανοικτό καθημερινά από τις 7:00πμ έως τη δύση του ηλίου. 

15.2 Ταφές δεν πραγματοποιούνται τις  Κυριακές και τις κάτωθι αργίες: 

• 25
η
 και 26

η
 Δεκέμβρη (1

η
 και 2

η
 ημέρα των Χριστουγέννων) 

• 1
η
 Ιανουαρίου (Πρωτοχρονιά) 

• 6
η
 Ιανουαρίου (Θεοφάνεια) 

• Καθαρά Δευτέρα 

• Μεγάλη Παρασκευή 

• Πάσχα (Λαμπρή) & Δευτέρα του Πάσχα 

• 1
η
 Μάη (Εργατική Πρωτομαγιά) 

• Αγίου Πνεύματος 

• 15
η
 Αυγούστου (Κοιμήσεως Θεοτόκου) 

• 25
η
 Μαρτίου & 28

η
 Οκτωβρίου (Εθνικές εορτές) 

15.3 Οι εργασίες των εργολάβων κατασκευής τάφων εκτελούνται καθημερινά από τις 

7:00πμ έως τις 15:00μμ, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται αναλυτικά στο Άρθρο 17 

του παρόντος με εξαίρεση τις ημέρες που για συγκεκριμένους λόγους δεν 

βρίσκονται στο Νεκροταφείο αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας για την εποπτεία 

των εργασιών.  

15.4 Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στο Νεκροταφείο κατά τις ώρες που αυτό 

παραμένει κλειστό, με εξαίρεση τους εργολάβους που μεταφέρουν και 

παραδίδουν τις σορούς που πρόκειται να φιλοξενηθούν στους ψυκτικούς 

θαλάμους και για όσο διάστημα απαιτείται από τη διαδικασία. 

15.5 Απαγορεύεται η είσοδος σε όλους εκείνους που έχουν μαζί τους σκυλιά ή άλλα ζώα 

καθώς και σε πρόσωπα σε κατάσταση μέθης. Επίσης απαγορεύεται κάθε 

ανευλαβής πράξη ή εκδήλωση. Όποιος δεν συμμορφώνεται προς τα ανωτέρω 

καλείται να εγκαταλείψει αμέσως το Νεκροταφείο. Σε περίπτωση αρνήσεως του ή 



δυστροπίας του θα καλείται από την Υπηρεσία του Νεκροταφείου το οικείο 

Αστυνομικό Τμήμα. 

15.6 Απαγορεύεται στο Δημοτικό Νεκροταφείο η είσοδος, κυκλοφορία και στάθμευση 

αυτοκινήτων ή άλλων μεταφορικών μέσων από επισκέπτες, εξαιρουμένων των 

αναπήρων, καθώς και εκείνων που για σοβαρούς λόγους υγείας δεν μπορούν να 

μετακινηθούν κατ' άλλον τρόπον, με άδεια που δίνει το προσωπικό του 

Νεκροταφείου. 

15.7 Οι εργολάβοι κατασκευής τάφων και οι εργολάβοι κηδειών μπορούν να εισέρχονται 

εντός του Νεκροταφείου για να αποθέσουν και μόνο υλικά και εργαλεία που είναι 

απαραίτητα για τις εργασίες και υπηρεσίες που έχουν αναλάβει. Σε κάθε 

περίπτωση ισχύουν τα όσα περιγράφονται στο Άρθρο 17 του παρόντος. 

15.8 Επιτρέπεται η είσοδος σε τηλεοπτικά ή κινηματογραφικά συνεργεία κατόπιν 

αιτήσεως τον ενδιαφερομένων και έγκριση του Δημάρχου και με την επίβλεψη του 

προσωπικού του Νεκροταφείου με την προϋπόθεση να τηρείται η τάξη και η 

κοσμιότητα που συνάδει με το χώρο. 

15.9 Σε εμφανή σημεία του Νεκροταφείου τοποθετούνται πινακίδες που αναγράφουν τα 

δικαιώματα του Δήμου καθώς και τις υποχρεώσεις των οικείων και συγγενών του 

νεκρού που έχει ενταφιαστεί. Τοποθετούνται επίσης πινακίδες ενδεικτικές των 

αριθμών των τάφων. 

15.10 Όσοι διατηρούν τάφους στο Δημοτικό Νεκροταφείο υποχρεούνται να διατηρούν 

αυτούς σε καλή κατάσταση και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της 

αρμόδιας Υπηρεσίας, ως προς την εμφάνιση τους. 

15.11 Τάφοι που έχουν ανάγκη επισκευής για λόγους εξωτερικής εμφάνισης και υγείας 

πρέπει να επισκευάζονται υποχρεωτικά υπό των Δικαιούχων χρήσεως, εντός 

προθεσμίας που καθορίζεται από την Υπηρεσία του Νεκροταφείου. Σε διαφορετική 

περίπτωση οι εργασίες αυτές εκτελούνται από το Δήμο με δαπάνες και για 

λογαριασμό των υπόχρεων. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να αναζητήσει τα 

δαπανηθέντα, εφαρμόζοντας τις σχετικές περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των 

Δημοτικών εσόδων διατάξεις. 

Άρθρο 16 Καθήκοντα του προσωπικού του Νεκροταφείου 

16.1 Η διοίκηση και η διαχείριση του Νεκροταφείου ασκείται από το Δήμο Καισαριανής 

μέσω των Υπηρεσιών του, οι επιμέρους αρμοδιότητες των οποίων καθορίζεται 

από τον Οργανισμό της Εσωτερικής Υπηρεσίας του και από τον παρόντα 

Κανονισμό. 

16.2 Η Υπηρεσία του Νεκροταφείου Καισαριανής και οι συναρμόδιες Δημοτικές 

Υπηρεσίες, τυγχάνουν υπεύθυνες και αρμόδιες για την πιστή εκτέλεση και 

εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, όπως και για τη συνολικότερη ορθή 

λειτουργία του Νεκροταφείου. 

16.3 Την εποπτεία επί του διοικητικού και του εργατοτεχνικού προσωπικού του 

Νεκροταφείου ασκεί ο Έφορος του.  

16.4 Η διάθεση του εργατοτεχνικού προσωπικού του Κοιμητηρίου ενεργείται από τον 

Έφορο σε συνεργασία με τον επόπτη που συντονίζουν και κατανέμουν την 



εργασία στους εργάτες ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και ελέγχουν την 

κανονική άφιξη και αναχώρηση του προσωπικού. 

16.5 Το προσωπικό πρέπει να συμπεριφέρεται προς τους προσερχόμενους με ευγένεια 

και ευπρέπεια, να παρέχει τις υπηρεσίες του με προθυμία και να μη δίνει 

αφορμές για παράπονα και παρατηρήσεις. 

16.6 Απαγορεύεται στο διοικητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό του Νεκροταφείου 

κάθε ανάμιξη και υπόδειξη που έχει σχέση με την σύσταση εργοληπτών, 

εργολάβων κηδειών ή άλλων ιδιωτών σε ενδιαφερόμενες οικογένειες, όπως 

επίσης οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με αυτούς. Η διαπίστωση τέτοιας 

παράβασης επιφέρει την έναρξη της προβλεπόμενης πειθαρχικής διαδικασίας, 

όπως ορίζει ο Ν.3584/2007 (κώδικας Δημοτικών Υπαλλήλων).  

16.7 Οι Διοικητικοί Υπάλληλοι οφείλουν να τηρούν και να ενημερώνουν τα βιβλία του 

Δημοτικού Κοιμητηρίου και συγκεκριμένα: 

• Βιβλίο ταφών-εκταφών 

• Βιβλίο ανευρισκόμενων τιμαλφών. 

• Βιβλίο των οικογενειακών τάφων. 

• Βιβλίο οστών που φυλάσσονται στο οστεοφυλάκιο. 

• Βιβλίο μαρμάρινων Οστεοθηκών. 

• Βιβλίο παραμονής σωρών στο χώρο ταφής αδιάλυτων. 

• Βιβλίο παραμονής σωρών στον ψυκτικό θάλαμο. 

• Βιβλίο εσόδου-εξόδου εργοληπτών. 

• Βιβλίο διενεργούμενων στολισμών. 

 

Ταυτόχρονα φροντίζουν για τη διαμόρφωση του ημερήσιου προγραμματισμού 

ταφών, την αποστολή ενημερωτικών επιστολών, τη διεκπεραίωση της διαδικασίας 

παραχώρησης τάφων, την ενημέρωση του μητρώου κατασκευαστών του 

Δημοτικού Νεκροταφείου, την έκδοση άδειας εισόδου στα συνεργεία των 

εργοληπτών, την αρίθμηση των κιβωτίων του Οστεοφυλακίου και συνολικά για 

την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων που προκύπτουν από τον ΟΕΥ του Δήμου και 

τον παρόντα Κανονισμό. 

16.8 Οι φύλακες είναι υπεύθυνοι για τη συνολική φύλαξη του χώρου του Νεκροταφείου, 

την απαγόρευση εισόδου σε άτομα που αναφέρονται στα επί μέρους άρθρα του 

παρόντος Κανονισμού και για τη διασφάλιση της γενικότερης τάξης, της 

ευπρέπειας και της κοσμιότητας. Ελέγχουν τα εισερχόμενα και εξερχόμενα 

οχήματα, συμπληρώνουν το βιβλίο παραμονής σωρών στον ψυκτικό θάλαμο, 

παραλαμβάνουν, μεταφέρουν και παραδίδουν τις σορούς που πρόκειται να 

φιλοξενηθούν στους ψυκτικούς θαλάμους από τα γραφεία τελετών και τους προς 

ενταφιασμό νεκρούς από τους ψυκτικούς θαλάμους στους νεκροθαλάμους.  

Μετά την αποχώρηση του ∆ιοικητικού προσωπικού αναλαµβάνουν τη συµπλήρωση του 

ηµερήσιου προγράµµατος κηδειών και παραλαµβάνουν τις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου ή 

το πιστοποιητικό θανάτου των νεκρών. Τέλος, εισπράττουν τα δικαιώµατα παραµονής 

στους ψυκτικούς θαλάµους που µετά το πέρας του ωραρίου τους αποδίδουν µε αποδεικτικό 

στον Επόπτη του Νεκροταφείου. 



16.9 Οι εργάτες ταφής-εκταφής είναι υπεύθυνοι για το άνοιγμα των τάφων με την 

υπόδειξη των υπευθύνων υπαλλήλων του Νεκροταφείου, την ταφή των νεκρών 

και το κλείσιμο των εν λόγω τάφων με χώμα. Επίσης υποχρεούνται με την 

υπόδειξη του Εφόρου ή του Επόπτη στην ανακομιδή των οστών μετά την πάροδο 

τριετίας ή πενταετίας, το πλύσιμο αυτών καθώς επίσης και την μεταφορά τους, 

όπως ο παρών Κανονισμός ορίζει. 

Επίσης είναι υπεύθυνοι για τον καθαρισμό του χώρου του Κοιμητηρίου, την κοπή 

των χόρτων, το πότισμα των δένδρων κτλ και εν γένει εκτελούν κάθε άλλη εργασία 

που τους ανατίθεται από τον Έφορο ή τον Επόπτη που αφορά την ευπρέπεια και 

τον καλλωπισμό του χώρου. 

16.10 Οι εργάτες καθαριότητας υποχρεούνται στον καθαρισμό όλων των κτιρίων εντός 

του Νεκροταφείου γραφείων-αποχωρητηρίων-αποδυτηρίων εργατών κτλ. 

16.11 Οι εργάτες οστεοφυλακίου είναι υπεύθυνοι για την παραλαβή των οστών από τον 

χώρο πλυσίματος, την τοποθέτησή τους σε κιβώτια  και τη μεταφορά των οστών 

στα χωνευτήρια. Ελλείψει εργατών οστεοφυλακίου, τα καθήκοντά τους ασκούν οι 

εργάτες ταφής-εκταφής του Νεκροταφείου. 

Άρθρο 17. Υποχρεώσεις κατασκευαστών τάφων και εργολάβων κηδειών 

17.1 Οι εργολήπτες κατασκευής τάφων, οι εργολάβοι κηδειών και το προσωπικό τούτων 

υποχρεούνται, όπως συμμορφώνονται αυστηρώς προς τις διατάξεις του 

Κανονισμού και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας του Κοιμητηρίου. 

17.2 Οι εργολάβοι κηδειών που δραστηριοποιούνται στο Νεκροταφείο Καισαριανής, 

οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση εγγραφής στο Επαγγελματικό τους 

Επιμελητήριο, που θα ανανεώνεται ετησίως. 

17.3 Οι εργολήπτες κατασκευής τάφων εγγράφονται σε ετήσια μητρώα κατασκευαστών 

του Δημοτικού Νεκροταφείου. Για την εγγραφή αυτή απαιτείται: 

1. Πρόσφατη βεβαίωση εγγραφής στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, που 

ανανεώνεται ετησίως. 

2. Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο. 

3. Βεβαίωση Ι.Κ.Α. ότι είναι εν ενεργεία ασφαλισμένος του. 

4. Υπεύθυνη δήλωση η οποία να περιλαμβάνει τους εργαζόμενους που θα 

απασχολήσει στη διάρκεια του έτους και επικυρωμένες φωτοτυπίες 

ταυτότητας αυτών. 

Κάθε μεταβολή στην σύνθεση του προσωπικού πρέπει προηγούμενα να γίνεται 

γνωστή με έγγραφο που θα συνοδεύεται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

17.4 Τα παραπάνω κατατίθενται στην αρχή έκαστου έτους και πριν γίνει κάθε εργασία, 

διαφορετικά δεν επιτρέπεται η είσοδος του εργολήπτη στο Νεκροταφείο. Κάθε 

μεταβολή στα  παραπάνω στοιχεία πρέπει να γίνεται γνωστή με έγγραφο που θα 

συνοδεύεται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

17.5 Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας κατατίθεται εγγυητική επιστολή του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ύψους 

600,00€ ως εγγύηση για την αποκατάσταση των ζημιών, που τυχόν θα 



προκληθούν από τις εργασίες και την απομάκρυνση των αχρήστων υλικών. Η 

εγγυητική επιστολή θα αναγράφει υποχρεωτικά το όνομα του θανόντα για τον 

οποίο κατασκευάζεται το μνήμα. Θα επιστρέφεται στο τέλος της εργασίας εφόσον 

βεβαιώνεται από την Υπηρεσία η καλή εκτέλεση του έργου, άλλως θα εκπίπτει 

καθ’ όλον ή κατά μέρος υπέρ του Δήμου, με απλή δήλωσή του. Οι εργολήπτες που 

αναπτύσσουν σταθερή δραστηριότητα εντός του Νεκροταφείου, δύναται να 

καταθέσουν στην αρχή του έτους εγγυητική επιστολή, ύψους 1200,00€ που έχει 

ετήσια διάρκεια και ισχύ για το σύνολο των κατασκευών που θα 

πραγματοποιηθούν στο διάστημα αυτό. Το Δημοτικό Συμβούλιο με νέα του 

Απόφαση μπορεί να τροποποιήσει το ύψος του καταβαλλόμενου ποσού. 

17.6 Οι οικείοι του νεκρού, που έχουν βαθμό συγγένειας μέχρι 2
ου

 βαθμού μαζί του και 

ασκούν παρεμφερές επάγγελμα (π.χ. μαρμαράδες, χτίστες, μπετατζήδες κλπ) 

δύναται να αναλαμβάνουν οι ίδιοι την κατασκευή του τάφου, χωρίς να 

εγγράφονται στο μητρώο κατασκευαστών του Νεκροταφείου. Σε κάθε περίπτωση 

είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών που 

αποδεικνύει τη συγγένεια εγγυητική επιστολή ύψους 600,00€. Κατά τα λοιπά 

οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τα όσα προβλέπονται στον παρόντα 

Κανονισμό. 

17.7 Οι εργασίες εκτελούνται καθημερινά από τις 7:00 πμ έως τις 15:00μμ. 

17.8 Με την είσοδό τους στο Νεκροταφείο τα συνεργεία των εργοληπτών που ανήκουν 

στο μητρώο του Δήμου, λαμβάνουν από υπεύθυνο υπάλληλο του Νεκροταφείου 

άδεια εισόδου, που αναγράφει τον αριθμό του τάφου στον οποίο 

πραγματοποιείται η εργασία και το αντικείμενο αυτής. 

17.9 Οι διαστάσεις των τάφων και η διαδικασία έγκρισης της κατασκευής στις 

περιπτώσεις που απαιτείται ορίζεται ρητά από το Άρθρο 12 του παρόντος 

Κανονισμού. 

17.10 Ο πυθμένας του τάφου θα πρέπει να βρίσκεται απαραίτητα ένα (1) μέτρο 

χαμηλότερα από την επιφάνεια. Οι τάφοι μετά την τοποθέτηση του νεκρού θα 

γεμίζουν καλά με γαιώδη υλικά μέχρι την επιφάνεια του εδάφους. Εξαίρεση 

αποτελούν οι κτιστοί τάφοι (σαρκοφάγοι) που σφραγίζονται αεροστεγώς μετά την 

ταφή. 

17.11 Απαγορεύεται η πλήρης κάλυψη του τάφου με μπετόν, πράγμα που δυσχεραίνει 

την εκταφή, αυξάνει το κόστος αυτής και δυσχεραίνει τη διάλυση του πτώματος. 

17.12 Απαγορεύεται η μετατροπή ενός κτιστού τάφου (σαρκοφάγου) σε συνηθισμένο 

τάφο. 

17.13 Τα μάρμαρα θα εισέρχονται στους χώρους του Κοιμητηρίου κομμένα στις 

επιθυμητές διαστάσεις έτοιμα για τοποθέτηση. Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία 

τους εντός του χώρου αυτού. Οι τεχνίτες που τοποθετούν τα μάρμαρα, ευθύς 

μετά το πέρας της ημερήσιας εργασίας τους, οφείλουν να απομακρύνουν όλα τα 

υπολείμματα και τα απορρίμματα που έχουν προκύψει, αποκαθιστώντας την 

καθαριότητα στο χώρο. Επίσης απαγορεύεται η χρησιμοποίηση χώρων του 

Νεκροταφείου για αποθήκευση υλικών ή για απόρριψη τους. 



17.14 Απαγορεύεται η επεξεργασία ακατέργαστών υλικών και η χρήση ηλεκτρικού 

ρεύματος της Υπηρεσίας από τους ιδιώτες μαρμαρογλύπτες εντός του χώρου των 

κοιμητηρίων. Η εργασία τους περιορίζεται στη συναρμολόγηση των 

κατεργασμένων υλικών. 

17.15 Επί του τάφου ο κατασκευαστή είναι υποχρεωμένος να επικολλά διακριτικό 

αυτοκόλλητο με την επωνυμία του και την ημερομηνία κατασκευής του. 

17.16 Κάθε τυχόν διαφορά του τρόπου εκτέλεσης των επί των τάφων έργων, ως και του 

ελέγχου τούτων, επιλύεται με αυτοψία, παρουσία του Εφόρου του Νεκροταφείου, 

του εντεταλμένου υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, και των 

ενδιαφερομένων. 

17.17 Με την λήξη των εργασιών στους τάφους, ο Έφορος του Νεκροταφείου ή ο επόπτης 

ελέγχει και υπογράφει έγγραφη βεβαίωση καλής εκτέλεσης του έργου. Στις 

περιπτώσεις  της παρ. 12.7 & 12.8 τη βεβαίωση υπογράφει αρμόδιος υπάλληλος 

της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

17.18 Στις περιπτώσεις όπου μετά από αυτοψία των Υπηρεσιών του Δήμου διαπιστωθεί 

ότι: 

1. έχουν ξεκινήσει οι εργασίες διακοσμήσεως και διαμορφώσεως οικογενειακών 

τάφων χωρίς να έχει προηγηθεί η σχετική έγκριση, 

2. έχει διαταραχθεί η καθορισμένη ρυμοτομία του χώρου, 

3. μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τάφου δεν έχει αποκατασταθεί η 

καθαριότητα του χώρου με την απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων και 

απορριμμάτων που έχουν προκύψει, 

4. έχουν δημιουργηθεί φθορές στις περιβάλλουσες κατασκευές και 

εγκαταστάσεις και 

5. γενικά δεν έχουν τηρηθεί τα όσα ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό, 

επιβάλλεται στον εργολάβο κατασκευαστή πρόστιμο, που παρακρατείται από την 

κατατεθειμένη εγγυητική επιταγή του. 

17.19 Τα πρόστιμα εγκρίνονται με απόφαση του Δημάρχου και το κατά περίπτωση ποσό 

καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

17.20 Σε κάθε εργολάβο κατασκευαστή που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του 

παρόντος Κανονισμού μπορεί να επιβάλλεται με εισήγηση του Εφόρου του 

τμήματος και απόφαση Δημάρχου απαγόρευση εισόδου για δέκα μέρες και σε 

περίπτωση υποτροπής για χρονικό διάστημα πέραν του 10ημέρου που 

καθορίζεται από τον Δήμαρχο, ο οποίος δύναται να αποκλείει οριστικά από την 

κατασκευή μνημείων αυτόν που δεν εφαρμόζει τον Κανονισμό. 

17.21 Εντός του Δημοτικού Νεκροταφείο απαγορεύεται κάθε ενέργεια εργολάβων ή 

άλλων ιδιωτών που θα αποβλέπει και θα κατατείνει εμφανώς, στην προσέλευση 

πελατών, πολύ περισσότερο κάθε διατάραξη της ευταξίας και της κοσμιότητας 

στους χώρους αυτούς, ένεκα επαγγελματικών ανταγωνισμών ή 

διαπραγματεύσεων μετά των πελατών.  



Άρθρο 18. Τελικές διατάξεις 

18.1 Ο κανονισμός ισχύει ένα (1) μήνα μετά την σύμφωνα με το Νόμο έγκρισή του και 

καταργείται κάθε προηγούμενος και κάθε απόφαση που δεν είναι σύμφωνη με αυτόν. 

18.2 Η Υπηρεσία του Νεκροταφείου Καισαριανής και οι συναρμόδιες Δημοτικές Υπηρεσίες, 

τυγχάνουν υπεύθυνες και αρμόδιες για την πιστή εκτέλεση και εφαρμογή του παρόντος. 

18.3 Για όποιο θέμα που δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισμό, αποφασίζει το Δημοτικό 

Συμβούλιο , αφού λάβει υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του Νόμου. 

Άρθρο 19. Μεταβατικές διατάξεις 

19.1 Διατηρούνται σε ισχύ έως ότου εκδοθεί νέα απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, τα 

ποσά που έχουν καθοριστεί για τα κάθε είδους προβλεπόμενα τέλη ή δικαιώματα 

με προηγούμενες αποφάσεις. 

19.2 Τάφοι τριετούς ταφής, που υφίστανται κατά την ψήφιση του παρόντος Κανονισμού 

και αντίκεινται στα Τοπογραφικά Σχεδιαγράμματα που τον συνοδεύουν, 

καταργούνται ή προσαρμόζονται ανάλογα, μετά την ανακομιδή των οστών των 

ενταφιασμένων σε αυτούς. 

19.3 Αντίστοιχα Οικογενειακοί τάφοι καταργούνται ή προσαρμόζονται ανάλογα, μετά 

την επιστροφή του δικαιώματος χρήσης τους στο Δήμο. 

  

Επί των παραπάνω καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να λάβει 

απόφαση με την οποία θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Επιτροπή 

Ποιότητα Ζωής. 

 

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

   Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση 

 

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τον κανονισµό λειτουργίας του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου του ∆ήµου 

Καισαριανής όπως αναλυτικά αναφέρεται και εισηγητικά. 

Η Επιτροπή Ποιότητας ζωής σύµφωνα µε το Άρθρο 73 του Ν.3852/2010  εισηγείται 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θέµατα καθορισµού γης καθώς και τη λήψη κανονιστικών 

αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ∆Κ. 

Ως εκ τούτου ακολουθεί και απόφαση  για τον κανονισµό λειτουργίας του ∆ηµοτικού 

Νεκροταφείου από το ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 

 

 

 

 

Με βάση τα παραπάνω συντάχθηκε σχετικό  πρακτικό  το οποίο αφού αναγνώσθηκε 

και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως : 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                 1.Περρής Ιωάννης 

                                                                                 2.Παπαγιάννης Ιωάννης 

                                                                                 3.Πολυχρονάκης Συµεών 

                                                                                 4.Καραβασίλης Εµµανουήλ 

                                                                                 5.Σοφιανόπουλος Γεώργιος 

                                                                                 6.Λυκούδης Αλεβίζος 
 

 

  ΣΤΑΜΕΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ                                             Καισαριανή   20/06/2017 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                       Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   

 

                                                  

                                                                               ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ       
 

 

 


