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                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26/2017         
                                                                                                                                                 
Αριθ. Απόφασης: 626/2017                  
                         

ΘΕΜΑ:« Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας & Διαχείρισης των Δημοτικών Κοιμητηρίων  
              (αριθμ. 39/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)» 
               
      Στην Άρτα σήμερα την ογδόη (8η) του μηνός  Νοεμβρίου  του έτους 2017 ημέρα  

Τετάρτη   και ώρα 18.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό 

κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 42045/3-11-2017 πρόσκληση του 

προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του  παρ 5 του Ν.3852/2010. 

          Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  

νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  24 

Σύμβουλοι, ονομαστικά οι :  

        Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημ. Σύμβουλοι: Μπαλάγκας Γεώργιος 
Παπάζογλου Χαράλαμπος, Νταλάκας Δημήτριος, Λιόντος Νικόλαος, Μιλτιάδους Γεώργιος, 
Παπαμιχαήλ Κωνσταντίνος, Ζυγουβέλης Παναγιώτης,Ντέμσια Αικατερίνη,Κατσαντούλα 
Αναστασία, Παπαιωάννου Κων/νος και  Πετανίτης Δημήτριος.    
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπ. Κοινοτήτων 

Αμμοτόπου, Πιστιανών, Ροδαυγής,Καλαμιάς και Ρόκκα. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι των 

Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν 

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο 

υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών. 

   Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα το οποίο κατέθεσε η κα Κιτσαντά, 

Εκ μέρους της ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, και αφορά, τις εν εξελίξει  

διαδικασίες του Υπ.Παιδείας,  για τη διαμόρφωση ενός  «νέου τοπίου»  στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, μέσα από την αναβάθμιση ορισμένων ΤΕΙ και την ένταξή τους σε ΑΕΙ, αλλά  

και  την δημιουργία επαγγελματικών σχολών διετούς φοίτησης, συνδεδεμένων με 

αντίστοιχα ΑΕΙ και ΤΕΙ.  

 

   Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση, έντεκα  (11) έκτακτων θεμάτων. 

Το  1ο έκτακτο θα συζητηθεί πριν τα  τακτικά θέματα ενώ για τα υπόλοιπα 10, να ληφθεί 

απόφαση μετά την συζήτηση των τακτικών θεμάτων.  

1. Λώλος Ανδρέας (Πρόεδρος Δ.Σ.) 
2. Πατήλας Κωνσταντίνος 
3. Τράμπας Κων/νος 
4. Πανέτας Γεώργιος  
5. Καραγεώργος Γεώργιος 
6. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος 
7. Κοτσαρίνης Μιχαήλ 
8. Ζέρβας Κωνσταντίνος 
9. Σιαφάκας Χριστόφορος 
10. Λιλής Γεώργιος  
11. Σφήκας Δημήτριος 

 

12. Γραμματικού-Παπατσίμπα Θεανώ 
13.  Κουτρούμπα Άννα-Μαρία 
14. Βλάχος Μιχαήλ  
15.  Στασινός Παύλος  
16. Κοσμάς Ηλίας 
17. Παπαλέξης Ιωάννης 
18. Βλάρας Γρηγόριος  
19. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία 
20. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα  
21.  Παπακίτσος Στέφανος 
22. Ξυλογιάννης Άγγελος 
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Ο κ.Παπακίτσος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1ου τακτικού θέματος ,οι κ.κ. Στασινός 

και Κοσμάς αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 2ου τακτικού θέματος, ενώ η κα Κιτσαντά 

αποχώρησε, μετά τη συζήτηση του 7ου τακτικού θέματος. 

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο τακτικό  θέμα της 

ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας & Διαχείρισης των Δημοτικών 

Κοιμητηρίων (αριθμ. 39/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)» έθεσε υπόψη του 

Συμβουλίου την αριθμ. 39/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τον  

Κανονισμό Λειτουργίας & Διαχείρισης των Δημοτικών Κοιμητηρίων ο οποίος έχει ως εξής:  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο του κανονισμού 

Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων για τη 

διοίκηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων Άρτας. 

 
Άρθρο 2 

Νομικό πλαίσιο 
Ο Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης των Δημοτικών Κοιμητηρίων (ΚΛΔΔΚ) εκδίδεται 

βάσει των διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114Α), του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 124 Α’) και του άρθρου 4 παρ.1 του Α.Ν. 582/1968, αποτελεί δε 

κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου. 

Στις διατάξεις του εμπεριέχονται ρυθμίσεις: 

- Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 124 Α’) 

- Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114Α) 

- Του ΑΝ 445/1968 «Περί Νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών» (ΦΕΚ 130/Α) 

- Του ΑΝ 582/1968 «Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων» (ΦΕΚ 225/Α) 

- Του Ν. 547/1977 «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των µη ενοριακών ναών των 

κοιμητηρίων» (ΦΕΚ 56/Α) 

- Του Κανονισμού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί ιερών ναών 

και κοιμητηρίων» (ΦΕΚ 1/Α) 

- Του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958 «Περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 

171/Α) 

- Του Β.Δ. 542/1961 «Περί των τηρητέων υπό των δήμων και κοινοτήτων βιβλίων και του 

τύπου αυτών» (ΦΕΚ 136/Α) 

- Του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και 

Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 κ 145/Α) 

- Της Απόφασης Α5/1210/1978 των Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών 

«Περί όρων για την ίδρυση κοιμητηρίων» (ΦΕΚ 424/Β) 

- Από το Π.Δ. 1128/80 «περί καθορισμού αποστάσεων για την ίδρυση ή επέκταση 

Κοιμητηρίων» 

- Από τα άρθρα 966 και 970 του Αστικού Κώδικα 

- Από τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου και κάθε άλλο σχετικό 

νόμο γενικά που δεν έχει καταργηθεί και δεν αντιστρατεύεται προς τον κανονισμό 

αυτό. 

Άρθρο 3 
Νομικός χαρακτηρισμός 

1. Τα κοιμητήρια χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής, επί των οποίων κατά το 

άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα μπορεί να αποκτάται ιδιωτικό δικαίωμα ορισμένου χώρου 

ταφής. 
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2. Η παραχώρηση ιδιαιτέρου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του διοικούντος το νεκροταφείο 

δήμου ή κοινότητος αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση άδειας χρήσεως δημοτικού 

πράγματος και συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη. Ο χώρος για τον οποίο παρέχεται 

δικαίωμα χρήσεως δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του προσώπου προς το οποίο γίνεται 

η παραχώρηση και δεν είναι επιδεκτικός οποιασδήποτε μεταβιβάσεως προς τρίτους με 

πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου1.  

 
Άρθρο 4 

Περιγραφή 
    Τα υφιστάμενα κοιμητήρια στο Δήμο Αρταίων θα έχουν ως εξής: 

• Δημοτική Κοινότητα Άρτας:  

1. «Παλαιό»  θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο των Αγίων Αποστόλων που 

βρίσκεται σε περιοχή δυτικά του πολεοδομικού ιστού της πόλης, επί της 

οδού Αναπαύσεως. 

2. «Νέο»  θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο βρίσκεται δυτικά του 

οικισμού Αγίων Αναργύρων στην περιοχή της Τ.Κ. Λιμίνης. 

3.  «Αγίου Φανουρίου» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο βρίσκεται 

στον οικισμό Γλυκορίζου στην περιοχή λατομείου Αρταϊκής. 

4. «Αγίας Παρασκευής» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο βρίσκεται 

στον οικισμό Γλυκορίζου. 

5. «Αγίου Γεωργίου» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο βρίσκεται 

στον οικισμό Γλυκορίζου στην περιοχή Άγιος Γεώργιος. 

6. «κοιμητήριο Ελεούσας» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στον οικισμό Ελεούσας. 

• Δημοτική Κοινότητα Κωστακιών: 

1. «κοιμητήριο Κωστακιών» θα χαρακτηριστεί το υπάρχον κοιμητήριο της 

κοινότητας. 

• Στις κατά τόπους Τοπικές Κοινότητες θα έχουν ως εξής: 

1. «κοιμητήριο Αγίου Σπυρίδωνα» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το 

οποίο βρίσκεται στην κοινότητα Αγ. Σπυρίδωνα, 

2. «κοιμητήριο Αμμοτόπου» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Αμμοτόπου εκτός του οικισμού (στο κοιμητήριο 

εντός του οικισμού απαγορεύονται οι νέες ταφές), 

3. «κοιμητήριο Αμπελίων» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στον οικισμό Αμπέλια στην κοινότητα Αμμοτόπου, 

4. «κοιμητήριο Ανέζας» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο βρίσκεται 

στην κοινότητα Ανέζας, 

5. «κοιμητήριο Αγίου Ιωάννη» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Παντάνασσας στην περιοχή Ανωγειατών, 

6. «κοιμητήριο Παντάνασσας» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Παντάνασσας, 

7. «κοιμητήριο Απομέρου» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Απόμερο, 

8. «κοιμητήριο Βίγλας» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο βρίσκεται 

στην κοινότητα Βίγλα, 

9. «κοιμητήριο Βλαχέρνας» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Βλαχέρνα, 

                                                 
1 άρθρο 3 παρ.2 ΑΝ 582/68 
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10. «κοιμητήριο Γαβριάς» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Γαβριά, 

11. «κοιμητήριο Γραμμενίτσας» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Γραμμενίτσας, 

12. «κοιμητήριο Κορφοβουνίου» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Κορφοβουνίου, 

13. «κοιμητήριο Αγίων Αποστόλων» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το 

οποίο βρίσκεται στον οικισμό Δρυώνα στην Κοινότητα Κορφοβουνίου, 

14. «κοιμητήριο Γριμπόβου» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Γριμπόβου, 

15. «κοιμητήριο Χανόπουλου» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Γριμπόβου στον οικισμό Χανόπουλο, 

16. «κοιμητήριο Δαφνωτής» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Δαφνωτής, 

17. «κοιμητήριο Καλαμιάς» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Καλαμιάς, 

18. «κοιμητήριο Καλοβάτου» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Καλοβάτου, 

19. «κοιμητήριο Καλογερικού» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Καλογερικού, 

20. «κοιμητήριο Καμπής» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Καμπής, 

21. «κοιμητήριο Κεραματών» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Κεραματών, 

22. «κοιμητήριο Κιρκιζατών» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Κιρκιζατών, 

23. «κοιμητήριο Κορωνησίας» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Κορωνησίας, 

24. «κοιμητήριο Λιμίνης» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο βρίσκεται 

στην κοινότητα Λιμίνης, 

25. «κοιμητήριο Μύτικα» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο βρίσκεται 

στην κοινότητα Μύτικα, 

26. «κοιμητήριο Πιστιανών» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Πιστιανών, 

27. «κοιμητήριο Πλησιών» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Πλησιών, 

28. «κοιμητήριο Πολυδρόσου» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Πολυδρόσου, 

29. «κοιμητήριο Ράχης» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο βρίσκεται 

στην κοινότητα Ράχης, 

30. «κοιμητήριο Αγίας Βαρβάρας» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Ροδαυγής στην περιοχή Ξηράκι, 

31. «κοιμητήριο Αγίου Νικολάου» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Ροδαυγής στην περιοχή Περδικάρι, 

32. «κοιμητήριο Αγίας Τριάδας» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Ροδαυγής στην περιοχή Σουμέσι, 

33. «κοιμητήριο Ρόκκα» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο βρίσκεται 

στην κοινότητα Ρόκκα, 

34. «κοιμητήριο Σκούπας» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Σκούπας, 
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35. «κοιμητήριο Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σκούπας» θα χαρακτηριστεί το 

κοιμητήριο το οποίο βρίσκεται στην κοινότητα Σκούπας, 

36. «κοιμητήριο Στρογγυλής» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Στρογγυλής, 

37. «κοιμητήριο Φανερωμένης» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Φανερωμένης, 

38. «κοιμητήριο Χαλικιάδων» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Χαλικιάδων, 

39. «κοιμητήριο Ψαθοτοπίου» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Ψαθοτοπίου. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΑΦΗΣ – ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ 
 

Η ταφή των νεκρών, η ανακομιδή και μετακομιδή των οστών, ενεργείται σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία περί δημόσιας υγείας. 

Οι εντός των νεκροταφείων χώροι (ταφεία) που παραχωρούνται για την ταφή των νεκρών 

καθορίζονται από την υφιστάμενη ρυμοτομία. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να καθορίζει τα διάφορα 

τμήματα/ζώνες/τομείς ταφών, την κατάργηση ή συγχώνευση τους, ενοποίηση κλπ ανάλογα 

με τις λειτουργικές ανάγκες του νεκροταφείου.  

α) ΤΑΦΗ 
Άρθρο 5 

Ενταφιασμός νεκρών 
1.Στα Δημοτικά Νεκροταφεία - Κοιμητήρια Άρτας ενταφιάζονται οι δημότες, οι κάτοικοι 

καθώς και όλα τα θανόντα στη δημοτική του περιφέρεια πρόσωπα, ανεξαρτήτως 

δημοτικότητας, εθνικότητας ή θρησκεύματος. Κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ιεράς 

Μητρόπολης Άρτας καθορίζεται ιδιαίτερος χώρος2 του Νεκροταφείου για τον ενταφιασμό 

των µη ορθοδόξων ή των αλλοθρήσκων αν οι οικείοι τους το επιθυμούν. Ο Δήμος δύναται 

να καταργήσει, ενοποιήσει τον παραπάνω χώρο σε περιπτώσεις που οι λειτουργικές ανάγκες 

του κοιμητηρίου το επιβάλλουν.  

2.Ιδιαίτερος χώρος επίσης, καθορίζεται και για τον ενταφιασμό των θανόντων από λοιμώδη 

νοσήματα, υπαγόμενα στο Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό. Ο ειδικός χώρος αυτός θα 

βρίσκεται στο ΄Νέο΄ νεκροταφείο και θα ενταφιάζονται σε αυτόν όλοι οι δημότες και μη, 

θανόντες από λοιμώδη νοσήματα στην περιφέρεια του Δήμου. 

3. Ο ενταφιασμός κάθε νεκρού επιτρέπεται μετά την πάροδο 12 ωρών από το νομίμως 

πιστοποιηθέντα θάνατο και σε περίπτωση νεκροτομής, αμέσως μετά από αυτή. 

Ενταφιασμός δεν γίνεται, εάν δεν προσκομισθεί στον υπεύθυνο του νεκροταφείου η άδεια 

ταφής με στοιχεία ενταφιασμού που χορηγείται από τα κατά τόπους Ληξιαρχεία του Δήμου 

ή από το Δήμο στον οποίο απεβίωσε ο θανόν. 

4. Απαγορεύεται η ταφή εκτός της περιοχής των Κοιμητηρίων και σε ιδιωτικούς χώρους, 

εκτός των Μοναστηριών και Ησυχαστηρίων καθώς και των περιβόλων ιδρυμάτων, 

προκειμένου για τον ενταφιασμό προσωπικοτήτων που προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες 

στο ίδρυμα, ή σε περιπτώσεις που υπάρχει έγγραφη συναινετική άδεια της Δημοτικής 

Αρχής. 

Άρθρο 6 
Ταφεία 

1. Ταφείο ονομάζεται ο χώρος στο έδαφος του κοιμητηρίου ή σε κρύπτη, που 

χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση ανθρώπινου σώματος ή των μελών του. 

                                                 
2 Άρθρο 6 παρ.3 ΑΝ 582/68 
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2. Τα ταφεία διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη «Α’» κατηγορία ανήκουν τα 

προσωρινά ταφεία. Στη δεύτερη «Β’» κατηγορία ανήκουν οι οικογενειακοί τάφοι. 

3. Στα ταφεία Α΄κατηγορίας ο ενταφιασμός γίνεται μόνο μέσα στο έδαφος και κάτω από 

την επιφάνεια αυτού. Μετά τον ενταφιασμό απαγορεύεται ανόρυξη του ταφείου πριν 

το πέρας τριετίας. Στα ταφεία Β΄κατηγορίας η εναπόθεση του σώματος μπορεί να γίνει 

είτε μέσα στο έδαφος (με τον περιορισμό περί τριετίας ανόρυξης) είτε σε ειδικές προς τούτο 

κατασκευασμένες κρύπτες. 

Άρθρο 7 
Ταφεία πρώτης «Α΄» κατηγορίας 

1. Σύσταση ταφείου Α΄κατηγορίας συντελείται με τον ενταφιασμό του νεκρού και ο οποίος 

διαρκεί τουλάχιστο πέντε (5) έτη. Η διατήρηση του ταφείου μπορεί να διαρκέσει μέχρι δέκα 

(10) έτη. 

2. Μετά το πέρας των δέκα (10) ετών ο υπόχρεος έχει το δικαίωμα να ζητήσει παράταση 

της ταφής για επιπλέον πέντε (5) καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος, αν υπάρχει, 

σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις. Πέραν των δεκαπέντε (15) ετών ο τάφος καταργείται. 

Η αίτηση παράτασης ταφής χορηγείται έπειτα από αίτηση των συγγενών σε διάστημα δύο 

μηνών από τη συμπλήρωση της δεκαετίας. 

 
Άρθρο 8 

Ταφεία δεύτερης «Β΄» κατηγορίας 
οικογενειακοί τάφοι 

1. Στα κοιμητήρια του Δήμου Αρταίων 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 και πληρότητας του νεκροταφείου. 

2. Η σύσταση του οικογενειακού τάφου γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου 

και εισήγηση του προϊσταμένου του τμήματος στο οποίο υπάγεται η διαχείριση των 

νεκροταφείων. Η εξουσία επί του ταφείου κατά πλήρες περιεχόμενο αποκτάται μετά 

την καταβολή του αναλογούντος τέλους και την έκδοση της πράξης παραχώρησης. 

Η παραχώρηση πραγματοποιείται μόνο υπέρ φυσικών προσώπων και στο όνομα του 

αιτούντος αποκλειστικά. Απαγορεύεται η παραχώρηση σε πάνω από δύο πρόσωπα.  

3. Με τη σύσταση οικογενειακού τάφου, παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής σ’ 

αυτόν: 

• του προσώπου προς το οποίο έγινε η παραχώρηση, 

• του συζύγου ή της συζύγου αυτού,  

• των κατ’ ευθεία γραμμή ανιόντων του, 

• των κατ’ ευθεία γραμμή κατιόντων του µε τις/τους συζύγους των και τους κατιόντας 

τους,  

• του πατρός ή της μητρός του συζύγου ή της συζύγου του αρχικού δικαιούχου,  

• των αδελφών του αρχικού δικαιούχου, οι οποίοι δεν έχουν δική τους οικογένεια, 

εφόσον συγκατατίθεται εγγράφως ο δικαιούχος και εάν αυτός δεν υπάρχει, ο 

σύζυγος ή η σύζυγος και οι κατιόντες του. 

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και το εξώγαμο τέκνο γυναίκας, στην οποία έχει 

παραχωρηθεί δικαίωμα χρήσεως οικογενειακού τάφου. 

4. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατόν κατ’ εξαίρεση, να επιτραπεί η 

αναγνώριση δικαιώματος ταφής σε οικογενειακό τάφο και προσώπων που 

συνδέονται µε τον αρχικό δικαιούχο και το σύζυγο ή τη σύζυγο του και µε άλλο 

βαθμό συγγενείας εξ αίματος ή αγχιστείας. Για την αναγνώριση του δικαιώματος 

αυτού απαιτείται η προηγούμενη αίτηση ενός εκ των δικαιούχων αλλά και η 
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έγγραφη συγκατάθεση του αρχικού δικαιούχου και εάν αυτό δεν υπάρχει, του/της 

συζύγου και των κατιόντων τους. 

5. 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 του/της συζύγου ή των κατιόντων 

(ενός εξ αυτών), οι οποίοι υποχρεώνονται να προσκομίσουν μέσα σε ένα μήνα 

πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών ή οικογενειακής κατάστασης. 

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

θεωρείται φιλοξενούμενος. Η υπηρεσία υποχρεώνεται να ενεργήσει την εκταφή μετά 

την παρέλευση τριετίας. Αυτός που υπογράφει την υπεύθυνη δήλωση υπόκειται στις 

συνέπειες του νόμου. 

7. Η απαιτούμενη κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου έγγραφη συγκατάθεση του 

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

κατιόντων του, παρέχεται µόνο µε υπεύθυνη δήλωση.  

8. Οι διαζευγμένοι σύζυγοι και εκείνοι που συνάπτουν νέο γάμο μετά τη λύση του 

προηγούμενου με θάνατο δεν έχουν δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο, εφ’ 

όσων δεν είναι αρχικοί δικαιούχοι. 

9. Στους οικογενειακούς τάφους μπορεί να δημιουργηθεί οστεοθήκη στην όποια 

τοποθετούνται μόνον τα οστά των δικαιούχων. 

10. Όλοι οι δικαιούχοι της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 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. 

11. Παραμένουν ως έχουν τάφοι των Ιστορικών προσώπων, των ηρώων, των πεσόντων 

στρατιωτών του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, των εκτελεσθέντων από τους 

γερμανούς, των πεσόντων υπέρ πατρίδας εν καιρώ ειρήνης, των ευεργετών της 

πόλης και για όσους υπάρχουν ανάλογες αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων.  

Άρθρο 9 
Κατάργηση τάφων 

α. Ταφεία Α΄ κατηγορίας 
1. Μετά το πέρας πενταετίας από τον ενταφιασμό, ο υπόχρεος μπορεί να προχωρήσει στην 

ανακομιδή των οστών. Με τον τρόπο αυτό συντελείται η κατάργηση του ταφείου. 

2. Ο υπόχρεος έχει το δικαίωμα να διατηρήσει το ταφείο σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 7 του παρόντος. 

3. Ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων  ταφείων δε θα πρέπει να ξεπερνά το 80% των 

συνολικών θέσεων του κοιμητηρίου κάθε κοινότητας. Σε περιπτώσεις που η κοινότητα 

εξυπηρετείται από δύο και άνω κοιμητήρια η ποσόστωση των συνολικών θέσεων λογίζεται 

αθροιστικά για το πλήθος των κοιμητηρίων και όχι για το κάθε κοιμητήριο μεμονωμένα. Με 

το πέρας της δεκαετίας, εφόσον δεν έχει γίνει αίτηση για την παράταση της χρήσης του 

ταφείου, ο Δήμος θα προχωρά στη διαδικασία ανακομιδής. 

4. Μετά την ανακομιδή των οστών ο χώρος ταφής περιέρχεται αυτοδίκαια στο Δήμο και 

δίδεται για επόμενη ταφή ανάλογα με τη σειρά και τον προγραμματισμό που καθορίζεται 

από την υπηρεσία του νεκροταφείου. 

5. Ταφεία για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί τα πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα από 

τους δικαιούχους, ανακαλείται η παραχώρησή τους μετά την παρέλευση δεκαετίας. Τα 

ταφεία αυτά ο δήμος μπορεί να τα διαθέσει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 

 
β. Ταφεία Β΄ κατηγορίας 
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1. Η χρήση οικογενειακών τάφων των οποίων εξέλιπαν οι δικαιούχοι περιέχεται στο Δήμο 

και διατίθεται ελεύθερα απ’ αυτόν µε την παρέλευση πενταετίας από τον τελευταίο 

ενταφιασμό. 

Για να διαπιστωθεί η έλλειψη δικαιούχων, ο Δήμαρχος μπορεί να καλέσει τους 

ενδιαφερόμενους να καταθέσουν μέσα σε τακτή προθεσμία τα στοιχεία που αποδεικνύουν 

τη συγγένειά τους προς τον αρχικό δικαιούχο. 

2. Ταφεία για τα οποία δεν υπάρχει δικαιούχος, διατίθενται ελεύθερα από το Δήμο μετά τη 

συμπλήρωση πενταετίας από τον τελευταίο ενταφιασμό, έστω και αν στο παρελθόν 

χρησιμοποιήθηκαν ή εφέροντο ως οικογενειακοί τάφοι. 

3. Η διάταξη της ανωτέρω παραγράφου εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις των τάφων, για 

τους οποίους έχουν υποβληθεί στο Δήμο και εκκρεμούν αιτήσεις αναγνώρισής τους ως 

οικογενειακών. 

4. Οικογενειακοί τάφοι, των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται της περαιτέρω χρήσεώς των, 

περιέρχονται στο Δήμο που τους διαθέτει ελεύθερα μετά το πέρας πενταετίας από τον 

τελευταίο ενταφιασμό. 

5. Δεν παραχωρούνται ούτε καταστρέφονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος11 

του παρόντος, ταφεία.  

Άρθρο 10 
Δωρεάν διάθεση τάφων 

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί µε απόφασή του, να παραχωρεί τάφους για το δωρεάν 

ενταφιασμό προσώπων που µε την κοινωνική και εθνική τους δράση προσέφεραν μεγάλες 

υπηρεσίες στο Δήμο και στο Έθνος, δωρητές κλπ. 

2. Τα ταφεία αυτά παραχωρούνται για την ταφή µόνο των παραπάνω προσώπων και 

παραμένουν στο διηνεκές. Είναι δυνατόν κατ’ εξαίρεση, να επιτραπεί η αναγνώριση 

δικαιώματος ταφής και προσώπων που συνδέονται µε το τιμώμενο πρόσωπο, το σύζυγο ή 

τη σύζυγο και κατιόντες μέχρι Α’ βαθμό (τέκνα). 

3. Ειδικές περιπτώσεις [αφορά μόνο ταφεία Α΄κατηγορίας].  

α) Για νήπια και ανήλικα μέχρι και 7 χρόνων δεν καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος 

ενταφιασμού για δέκα(10) χρόνια. Ως έναρξη μέτρησης της δεκαετίας, θεωρείται η πρώτη 

Ιανουαρίου του έτους θανάτου. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος ζητήσει παράταση ταφής το 

δικαίωμα καταβάλλεται κανονικά μετά το πέρας της δεκαετίας. 

β) Άστεγοι, άτομα που δεν έχουν αναζητηθεί από οικείους τους στο εξωτερικό ή εσωτερικό, 

περιπτώσεις αλλοδαπών που δεν έχουν αναζητηθεί από συγγενικά ή άλλα πρόσωπα, 

τοποθετούνται σε ταφεία που διατίθενται για το λόγο μέχρι το πέρας πενταετίας.   

 
β) ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΤΩΝ 

Άρθρο 11 
Ανακομιδή των οστών 

1.  Η Ανακομιδή των οστών ενεργείται μετά την πάροδο του χρόνου της υποχρεωτικής 

ταφής, πέντε (5) έτη, εκτός των κάτωθι εξαιρέσεων: 

• εάν ο θάνατος συνέβη από λοιμώδες νόσημα που υπάγεται στον Διεθνή Υγειονομικό 

Κανονισμό. Στις περιπτώσεις αυτές η εκταφή ή το άνοιγμα του ταφείου δεν 

πραγματοποιείται παρά μόνο μετά την έλευση δεκαετίας (δέκα έτη). 

• εάν κατά την ανόρυξη τάφου για την ανακομιδή των οστών διαπιστωθεί ότι το 

πτώμα δεν έχει αποστεωθεί, παραμένει για ένα ακόμη έτος με την καταβολή στο 

Δήμο του ανάλογου δικαιώματος. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιθυμεί να γίνει 

νέα ταφή στο ίδιο ταφείο, το μη αποστεωμένο σώμα μπορεί να μεταφερθεί σε ειδικό 

χώρο του νεκροταφείου, προκειμένου να αποστεωθεί τελείως συστήνοντας νέο 

ταφείο το οποίο όμως διατηρείται μόνο για το αναγκαίο διάστημα αποστέωσης. 

2. Μεταφορά ή εκταφή προ της τριετίας ενεργείται μόνο μετά από Εισαγγελική παραγγελία.  
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Άρθρο 12 

Διαδικασία ανακομιδής 
1. Η ανακομιδή ενεργείται µε την πάροδο του καθορισμένου χρόνου ταφής, κατόπιν 

αποστολής ειδοποιήσεως από την υπηρεσία του νεκροταφείου ή του Τμήματος Εσόδων του 

Δήμου. 

2. Η ανακομιδή γίνεται υποχρεωτικά με την παρουσία του δικαιούχου του ταφείου ή των 

πλησιέστερων συγγενών εάν αυτός απεβίωσε ή έχει δηλώσει αδυναμία εγγράφως, ή όσων 

φρόντισαν για τη σχετική διαδικασία. Σε περίπτωση που κανείς δεν επιθυμεί να παραβρεθεί 

ο Δήμος αφού εξαντλήσει κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίηση των συγγενών προχωρά 

αυτεπάγγελτα στην εκταφή και τα οστά μεταφέρονται στο χώρο του οστεοφυλακίου χωρίς 

η ως άνω διαδικασία να τους απαλλάσσει από το δικαίωμα εκταφής. 

3. Εάν εντός δύο μηνών από τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής οι συγγενείς του νεκρού δεν 

προσέλθουν να δηλώσουν την εκταφή, δύναται η υπηρεσία να προβεί σε αυτεπάγγελτη 

εκταφή και να τοποθετήσει τα οστά στο χωνευτήρι.  

 
Άρθρο 13 

Αναβολή ανακομιδής 
1. Αναβολή προγραμματισμένης εκταφής επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

δικαιολογημένες επαρκώς από τους συγγενείς του νεκρού.  

 
Άρθρο 14 

Φύλαξη οστών 
1. Η φύλαξη των οστών ενεργείται µε φροντίδα της υπηρεσίας του Νεκροταφείου σε ειδικό 

χώρο (οστεοφυλάκιο), εφοδιασμένο µε κατάλληλα κουτιά, ενιαίου τύπου. 

2. Η φύλαξη των οστών μπορεί να γίνεται και μέσα σε οικογενειακούς τάφους, εφ’ όσον 

συγκατατίθενται οι δικαιούχοι. 

3. Οι συγγενείς είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν στην Υπηρεσία τη βούλησή τους για την 

τύχη των οστών που φυλάσσονται στο οστεοφυλάκιο. 

4. Για τη φύλαξη των οστών καταβάλλεται ειδικό τέλος. 

5. Τα οστά των νεκρών των οποίων οι συγγενείς δεν έδειξαν ενδιαφέρον για την ανακομιδή 

και φύλαξή τους μεταφέρονται και τοποθετούνται μέσα σε χωνευτήρια που έχουν 

καθορισθεί μέσα ή κοντά στο Νεκροταφείο. 

 
 

Άρθρο 15 
Χώροι ταφοπέδων 

1. Οι χώροι ταφής ορίζονται από την Υπηρεσία διαχείρισης των Κοιμητηρίων όπως αυτή 

ορίζεται από το άρθρο 16 του παρόντος και δίδονται για επόμενη ταφή ανάλογα με τη σειρά 

και τον προγραμματισμό που καθορίζεται από την υπηρεσία αυτή. 

2. Η τοποθέτηση μνημείου επί του τάφου δεν είναι υποχρεωτική.  

3. Αν οι δικαιούχοι χρήσεως ταφείων κατέλαβαν για οποιοδήποτε λόγο έκταση μεγαλύτερη 

της αρχικά παραχωρηθείσας, τότε η υπηρεσία του Δήμου ενημερώνει εγγράφως τους 

δικαιούχους να επαναφέρουν την κατασκευή στις διαστάσεις όπως ορίζονται από το άρθρο 

21 του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία  μπορεί ακόμη και να ακυρώσει την 

αρχική παραχώρηση χωρίς καμία αποζημίωση στους δικαιούχους.  

4. Ταφεία Β’ κατηγορίας για τα οποία δεν υπάρχουν άλλοι δικαιούχοι, μετά την έλευση 

πέντε (5) χρόνων από την τελευταία ταφή, περιέρχονται στο Δήμο και διατίθενται 

ελεύθερα. 
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5. Μετά την ανακομιδή, τα υλικά των μνημείων και οποιαδήποτε άλλο υλικό βρίσκεται πάνω 

ή μέσα σε αυτά περιέρχονται στο Δήμο. Τα υλικά αυτά μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν 

από το Δήμο. 

6. Ταφεία τα οποία καθ’ οποιονδήποτε τρόπο περιέρχονται στο Δήμο εφ’ όσον σε αυτά 

υπάρχουν κατασκευές, γίνεται εκτίμηση της αξίας τους από την Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου. Ο νέος δικαιούχος μαζί με το τέλος μεταβίβασης καταβάλλει και την εκτιμηθείσα 

αξία της κατασκευής στην περίπτωση που επιθυμεί το ταφείο να παραμείνει ως έχει. Στην 

αντίθετη περίπτωση καταβάλλεται μόνο το οριζόμενο τέλος. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 

Άρθρο 16 
Αρμόδια όργανα 

1. Η διοίκηση και η διαχείριση των Κοιμητηρίων ασκείται από το Δήμο, δια των υπηρεσιών 

που προβλέπει ο Οργανισμός Εσωτερικής του Υπηρεσίας. 

2. Υπεύθυνος για τη λειτουργία των Κοιμητηρίων και την εφαρμογή των διατάξεων του 

παρόντος κανονισμού είναι ο προϊστάμενος του Τμήματος, στο οποίο υπάγονται οργανικά 

τα Κοιμητήρια. 

3. Όπου ορίζεται βάσει του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται αποφάσεις άλλων 

αρμόδιων οργάνων. 

 
Άρθρο 17 

Απαγορεύσεις 
1. Απαγορεύεται η είσοδος στα κοιμητήρια του άρθρου 4 τροχοφόρων οχημάτων πλην 

εκείνων που ανήκουν στους επαγγελματίες εκείνους που με άδεια του Δήμου 

κατασκευάζουν μνημεία και για όσο χρόνο διαρκούν οι εργασίες. 

2. Απαγορεύεται η είσοδος ατόμων που συνοδεύονται από οικιακά ζώα, ατόμων που 

επαιτούν καθώς και ατόμων που φέρουν περιβολή που δε συνάδει με την ιερότητα του 

χώρου. 

3. Απαγορεύεται η παραμονή και η άσκοπη περιφορά κάθε προσώπου στο χώρο του 

κοιμητηρίου. 

4. Επιτρέπεται στους συγγενείς των ενταφιασμένων η αφή κανδηλιών το πλύσιμο ή η 

περιποίηση μνημείων και να εκδηλώνουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα κατά την κρίση 

τους. Δεν νομιμοποιείται άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να ανάβει καντήλια ή να 

περιποιείται μνημεία έναντι αμοιβής. Η ενασχόληση αυτή χαρακτηρίζεται πέρα των άλλων 

επαγγελματική και επισύρει τόσο στον ενασχολούμενο όσο και στο δικαιούχο του ταφείου, 

πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο του ισχύοντος κάθε φορά δικαιώματος ταφής.   

 
Άρθρο 18 

Διοίκηση – Διαχείριση Ι. Ναού 
1. Η διοίκηση και η διαχείριση των μη ενοριακών Ιερών Ναών των νεκροταφείων, όπου 

αυτοί υπάρχουν, ασκείται από το Δήμο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση 

των μη ενοριακών ναών στα νεκροταφεία της πόλης της Άρτας η διαχείριση ασκείται από το 

Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις για τη διοίκηση και διαχείριση της δημοτικής περιουσίας. 

2. Για την παροχή υπηρεσιών από το ιερατικό προσωπικό3 των δημοτικών νεκροταφείων για 

την τέλεση νεκρώσιμης ακολουθίας, τέλεση θείας λειτουργίας και μνημόσυνου, 

καταβάλλονται δικαιώματα που καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

                                                 
3 Η πλήρωση των θέσεων των εφηµέριων ενεργείται µε απόφαση του οικείου Μητροπολίτη (αρ164 
ν.3584/2007). ∆εν διορίζονται ειδικοί εφηµέριοι, εάν κατά τη κρίση του Μητροπολίτη µπορούν να 
καλύπτουν τις ανάγκες των µη ενοριακών ναών των νεκροταφείων εφηµέριοι άλλων ενοριακών ναών. 
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3. Οι ως άνω τελετές ακολουθούνε το πρόγραμμα που εκδίδει η Υπηρεσία και δεν 

επιτρέπεται καμία παρέκκλιση από αυτό χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 

Μνημόσυνα τελούνται μόνο τα Σάββατα και τις Κυριακές.  

 
Άρθρο 19 

Ώρες λειτουργίας 
1. Το Νεκροταφείο λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας από την ανατολή μέχρι τη 

δύση του ήλιου. Με απόφαση Δημάρχου μπορεί να ορισθεί μεσημβρινή διακοπή λειτουργίας 

του Νεκροταφείου. 

2. Σε ώρες που δεν λειτουργεί το Νεκροταφείο απαγορεύεται η είσοδος σε οποιονδήποτε. 

 
Άρθρο 20 

Βιβλία 
1. Για τη διοίκηση και διαχείριση του δημοτικού νεκροταφείου τηρούνται τα παρακάτω 

βιβλία: 

α) βιβλίο ενεργούμενων ενταφιασμών 

β) βιβλίο αλφαβητικού ευρετηρίου ενταφιασμένων 

γ) βιβλίο οικογενειακών ταφών 

δ) βιβλίο ενεργούμενων ανακομιδών 

ε) βιβλίο παρατάσεων ανακομιδών 

στ) βιβλίο φυλασσομένων στο οστεοφυλάκιο οστών 

ζ) βιβλίο ανευρισκομένων τιμαλφών 

η)βιβλίο μητρώου κατασκευαστών μνημείων. Για την εγγραφή στο μητρώο κατασκευαστών 

κάθε εργολήπτης ανέγερσης και εξωραϊσμού μνημείων, υποχρεούται να προσκομίσει 

γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης για εκτέλεση εργασιών σε δημοτικά νεκροταφεία 

ύψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ. 

Τηρούνται επίσης και σχεδιαγράμματα των κοιμητηρίων.  

Το αρχείο ενεργούμενων ενταφιασμών τηρείται και μηχανογραφημένα και αναγράφεται ο 

τελευταίος θανόν, όπως επίσης και ο δικαιούχος, ο οποίος είναι υπόχρεος για την τήρηση 

των υποχρεώσεων που διέπονται από τον κανονισμό νεκροταφείων. Ο δικαιούχος 

επιβάλλεται να γνωστοποιήσει τα παρακάτω στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, 

ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας και απαραίτητα αριθμό φορολογικού 

μητρώου. Κάθε μεταβολή στη χρήση του ταφείου επιτάσσει και ενημέρωση του σχετικού 

αρχείου. 

2. Υπεύθυνος για την ενημέρωση και κανονική τήρηση των βιβλίων είναι ο Προϊστάμενος 

του Τμήματος στο οποίο υπάγονται οργανικά τα Νεκροταφεία. 

 
Άρθρο 21 
Μνημεία 

1. Τα επί των τάφων μνημεία, τα αφιερωμένα στη μνήμη θρησκευτικού σκοπού, 

χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής μη επιτρεπομένης εντεύθεντης 

εκποιήσεως, υποθηκεύσεως ή κατασχέσεώς τους όπως και της μεταβολής του προορισμού 

τους. Η επ’ αυτών ασκούμενη νομή είναι θρησκευτικού περιεχομένου και δεν έχει 

περιουσιακό χαρακτήρα4. 

2. Απαγορεύεται η κατασκευή μνημείων όπως και οποιαδήποτε άλλη εργασία στο 

Νεκροταφείο από ιδιώτες, χωρίς την άδεια του Υπευθύνου και πάντα βάσει των 

προδιαγραφών που έχουν οριστεί. Μνημεία που κατασκευάζονται από ιδιώτες χωρίς να 

τηρούνται οι προδιαγραφές, που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, 

δύναται να απομακρύνονται από τους τάφους από τις υπηρεσίες του Δήμου μετά από 

                                                 
4 . άρθρο 5 ΑΝ 582/68 
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σχετικό έγγραφο του προϊσταμένου του τμήματος στο οποίο υπάγονται οργανικά τα 

Νεκροταφεία. Δύναται να αφαιρούνται, επίσης, από τα μνημεία, διακοσμητικά ή άλλα 

στοιχεία δυσανάλογων διαστάσεων ή ακαλαίσθητων ή αντιβαινόντων την τάξη, την 

ευπρέπεια και την εμφάνιση στο κοιμητήριο. 

3. Τα μνημεία πρέπει να είναι ομοιόμορφα και να κατασκευάζονται βάση των παρακάτω 

προδιαγραφών και διαστάσεων: 

 
Τάφοι Α΄ κατηγορίας 

i. Θα έχουν τελικές διαστάσεις 2,30µ. μήκος και 1,20µ. πλάτος. 

ii. Θα έχουν μεταξύ τους απόσταση 0,80 µ., που θα μετράται από τα όρια της εκσκαφής.  

iii. Σε όλα τα μνημεία, ανεξαρτήτως κοιμητηρίου: 

• το ύψος των στοιχείων των μνημείων δε θα πρέπει να ξεπερνούν το 1,30μ. πλην 

του σταυρού.  

• Ο πυθμένας των τάφων, για λόγους που αφορούν την ομαλότερη αποσύνθεση θα 

πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 1µ. χαμηλότερα από τη στάθμη οποιουδήποτε 

παρευρισκόμενου δρόμου. 

• Μετά την τοποθέτηση του νεκρού, θα πρέπει να γεμίζουν καλά με γαιώδη υλικά 

μέχρι την επιφάνεια του εδάφους και πάνω από αυτή θα σχηματίζεται γαιόλοφος 

ύψους τουλάχιστον 0,25 μέτρων περίπου.  

Για τις περιπτώσεις στις οποίες επαναχρησιμοποιούνται παλαιά μνημεία τα οποία δε θα 

ανακατασκευαστούν οι διαστάσεις παραμένουν ως έχουν. 

Στις περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει ανακατασκευή (εξ ολοκλήρου νέα κατασκευή 

ταφείου) θα πρέπει: 

α) από όλες τις πλευρές να υπάρχει απόσταση από τα άλλα υπάρχοντα μνημεία τουλάχιστον 

0,50μ 

β) η τελική διάσταση του ανακατασκευασμένου μνημείου δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 2,30μ 

μήκος και 1,20μ. πλάτος και δε θα πρέπει να είναι μικρότερο των 1,90μ. μήκος και 1,00μ. 

πλάτος. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χώρος που προκύπτει είναι μικρότερος του 

1,90μ. μήκος και 1,00μ. πλάτος δεν θα δίνεται άδεια κατασκευής μνημείου.  

 
Τάφοι Β΄ Κατηγορίας 

• Εδάφους 

Θα ισχύει ότι και στις περιπτώσεις των ταφείων Α’ κατηγορίας. 

• Κτιστοί τάφοι (Θόλοι) με κρύπτες 

 

i. Οι διαστάσεις των κρυπτών (φερετροθηκών) και των βοηθητικών χώρων των κτιστών 

τάφων θα είναι:  

α) καθαρό πλάτος διαδρόμων τουλάχιστον 1,0 μ.  

β) καθαρές εσωτερικές διαστάσεις κρύπτης τουλάχιστον: πλάτος 0,75 μ., ύψος 0,75 μ., 

μήκος 2,20 μ.  

ii. Η εξωτερική μορφή και το μέγεθος των κτισμάτων των κτιστών τάφων πρέπει να 

συμβιβάζονται με τη σοβαρότητα του χώρου, στον οποίον ανήκουν και να έχουν την 

απαιτούμενη πλαστική έκφραση, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εναρμονίζονται απόλυτα με 

τη γενικότερη αισθητική εικόνα της περιοχής και να την αναδεικνύουν. Γενικά συνιστάται οι 

εξωτερικές διαστάσεις των κτισμάτων των εν λόγω τάφων να μην υπερβαίνουν για τις 

συνηθισμένες περιπτώσεις τα 3,50 μ. μήκος, 3,0 μ. πλάτος και 2,50 μ. ύψος ή βάθος από 

την επιφάνεια του εδάφους.  

iii. Εξαίρεση μπορεί να γίνει, όταν υπάρχει στενότητα χώρου, οπότε είναι δυνατή υπέρβαση 

των παραπάνω ορίων κατά περίπτωση, είτε για το σύνολο του κοιμητηρίου, είτε για τους 
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τομείς του, ύστερα από ειδική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο σε κάθε 

περίπτωση τα σχέδια θα εξετάζονται ως προς την στατικότητα, την αισθητική, και την 

επιτρεπόμενη χωρητικότητα. Σαν ελάχιστο πάχος των δαπέδων και τοιχωμάτων ορίζονται 

τα 10 εκ.  

iv. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή, τον εξωραϊσμό ή τον 

καλλωπισμό των κτιστών τάφων θα είναι άφλεκτα. 

v. Σε περίπτωση ομαδικών κρυπτών, τα μεταξύ τους οριζόντια ή κατακόρυφα χωρίσματα 

είναι δυνατόν να κατασκευασθούν με προκατασκευασμένα στοιχεία από οπλισμένο 

σκυρόδεμα πάχους τουλάχιστον 4 εκ. για τα οριζόντια, 3 εκ. για τα κατακόρυφα που δεν 

φέρνουν βάρος και 8 εκ. για τα κατακόρυφα χωρίσματα που φέρουν βάρος, με τον όρο ότι 

τα τοιχώματα που περιβάλλουν την ομάδα των κρυπτών έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με 

την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.  

vi. Κάθε κρύπτη, είτε είναι χωριστή, είτε ανήκει σε ομάδα, θα φέρει απαραίτητα πλάκα 

σφραγίσεως του ανοίγματος της εισόδου της. Προκειμένου για ομαδικές κρύπτες θα υπάρχει 

παρόμοια πλάκα σφραγίσεως και στην κοινή είσοδό τους από τον κτιστό τάφο.  

vii. Η παραπάνω πλάκα σφραγίσεως θα είναι από ανθεκτική, χωρίς πόρους φυσική ή 

τεχνητή πέτρα πάχους 3 εκ. τουλάχιστον (μάρμαρο, αμιαντοτσιμέντο κλπ.). Οι πλάκες 

σφραγίσεως θα στερεώνονται με τσιμεντοκονία μετά τον ενταφιασμό του πτώματος, για να 

εξασφαλιστεί πλήρης και μόνιμη στεγανότητα. Οι παραπάνω πλάκες σφραγίσεως 

τοποθετούνται ανεξάρτητα από τις τυχόν εξωτερικές επενδύσεις των μετώπων, με 

διακοσμητικές πλάκες από μάρμαρο κλπ.  

viii. Για τον υπολογισμό των στοιχείων που στηρίζουν τους κτιστούς τάφους, θεωρείται το 

ίδιο βάρος επαυξημένο κατά το εκάστοτε ωφέλιμο φορτίο, που σε καμία περίπτωση δεν θα 

είναι μικρότερο από 500 Kg/μ2.  

ix. Οι διάδρομοι των κτιστών τάφων και οι επισκέψιμοι γενικά χώροι τους θα αερίζονται 

καλά με κατάλληλα ανοίγματα.   

  

 

4. Δεν  επιτρέπεται  καμιά  προσθήκη ταφείου σε  βάρος της  ρυμοτομίας  του  χώρου. Οι 

παραχωρούμενοι χώροι έχουν καθοριστεί από σχεδιαγράμματα (τοπογραφικά ταφολόγια) 

εκπονηθέντα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και εγκριθέντα από το Δημοτικό 

Συμβούλιο και η πιστή εφαρμογή των σχεδιαγραμμάτων αυτών από την Υπηρεσία του 

Νεκροταφείου είναι υποχρεωτική. 

5. Πριν από την έναρξη κατασκευής των μνημείων με αίτηση του ενδιαφερομένου 

χορηγείται άδεια κατασκευής ταφείου. Άδεια κατασκευής μνημείου δεν δίνεται σε 

επαγγελματία κατασκευαστή ο οποίος δεν έχει καταθέσει την εγγυητική επιστολή (άρθρο 20 

του παρόντος περίπτωση (η)). 

6. Απαγορεύεται η εισαγωγή και τοποθέτηση ακατέργαστων υλικών οποιασδήποτε φύσης 

καθώς και η επεξεργασία ή προπαρασκευή τους μέσα στο χώρο των νεκροταφείων. 

7. Η εργασία των ιδιωτών επί των τάφων θα περιορίζεται μόνο στην τοποθέτηση των 

υλικών ή συναρμολόγησή τους χωρίς να εμποδίζεται με κανένα τρόπο η κυκλοφορία στους 

διαδρόμους των Νεκροταφείων. Σε κάθε περίπτωση θα αποκαθίστανται τυχόν φθορές ή 

ακαταστασίες εντός και εκτός του χώρου των κοιμητηρίων. Κάθε εργολήπτης ανεγέρσεως 

και εξωραϊσμού μνημείων υποχρεούται να ενημερώνει την υπηρεσία για την έναρξη και το 

είδος των εργασιών καθώς και για τα στοιχεία του ταφείου στο οποίο θα εκτελέσει 

εργασίες. Σε κάθε περίπτωση ευρίσκεται υπό τον έλεγχο της Υπηρεσίας διαχείρισης του 

κοιμητηρίου και οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της.  

8. Απαγορεύεται η κοπή δέντρων και κάθε άλλη εργασία πρασίνου (Δεντροφυτεύσεις, 

ψεκασμοί κ.τ.λ.) χωρίς συνεννόηση με το αντίστοιχο Τμήμα των Υπηρεσιών του Δήμου. 
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9. Κατά την ταφή απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου µε κάλυμμα από γυαλί ή άλλο 

παρεμφερές ανθεκτικό υλικό. 

10. Κάθε κατασκευή που τοποθετείται σε ταφείο ή στο μνημείο και δεν πληροί τις 

καθορισμένες προδιαγραφές ή αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος αφαιρείται με ευθύνη 

του υπόχρεου του ταφείου ή με ενέργειες των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου 

καταλογίζοντας τις δαπάνες στον υπόχρεο του ταφείου.  

 
Άρθρο 22 

Επεμβάσεις στο χώρο του κοιμητηρίου 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ή ορισμένη από αυτό Επιτροπή συμβουλευτικού χαρακτήρα μπορεί 

να κάνει προτάσεις για δυνατές αναπλάσεις χώρων, ανέγερση μνημείων, καλλωπισμό κλπ 

στα υπάρχοντα Νεκροταφεία.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 
Άρθρο 23 

Επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη τελών και δικαιωμάτων 

1. Τα επιβαλλόμενα τέλη και δικαιώματα συναρτώνται με την παραχώρηση ιδιαίτερων 

ιδιωτικών δικαιωμάτων επί ορισμένου χώρου ταφής, εκ μέρους του διοικούντος το 

κοιμητήριο δήμου. Ως εκ τούτου, υπόχρεοι προς καταβολή των εν λόγω δικαιωμάτων 

ή τελών καθίστανται αποκλειστικά οι συγγενείς των νεκρών ή προσφιλή τους πρόσωπα, 

στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες, όπως η διάθεση χώρου για τον ενταφιασμό των 

προσφιλών τους προσώπων, για την οποία καταβάλλεται ανάλογο δικαίωμα (σύσταση 

οικογενειακού τάφου, πενταετής ταφή)5.  

2. Για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών καταβάλλονται τα παρακάτω δικαιώματα 

και τέλη: 

α. ετήσια 

• Δικαίωμα ανανέωσης/παράτασης χρόνου ταφής σε ταφεία Α’ και Β’ κατηγορίας. 

• Δικαίωμα ετήσιας φύλαξης οστών στο οστεοφυλάκιο. 

β. εφάπαξ 

• Δικαίωμα  σύστασης ταφείου Β΄ κατηγορίας 

• Δικαίωμα ταφής (ενταφιασμού και ανέγερσης μνημείου) σε ταφεία Α’ και Β΄ 

κατηγορίας 

• Δικαίωμα ανακομιδής οστών από ταφείο Α΄ και  Β΄ κατηγορίας 

• Δικαίωμα ιεροπραξιών 

 
Άρθρο 24 

Ύψος τελών και δικαιωμάτων 
Το ύψος των τελών και δικαιωμάτων θα καθορίζεται για κάθε έτος με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 25 
Δωρητές 

Κάθε είδους δωρεά δημοτών υπέρ των δημοτικών νεκροταφείων γίνετε αποδεκτή έπειτα 

από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και χρησιμοποιείται σύμφωνα με την 

επιθυμία των δωρητών. Στις περιπτώσεις αυτές δύναται με απόφαση του Δημοτικού 

                                                 
5 ΥΠ.ΕΣ. 35535/14.12.2011 

ΑΔΑ: 6Μ5ΣΩΨΑ-8ΘΞ



15 
 

Συμβουλίου να παραχωρηθεί στον δωρητή ταφείο σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος 

Κανονισμού.  

 
Άρθρο 26 

Παραβάσεις 
Οι εργολήπτες εργασιών εντός του κοιμητηρίου θα πρέπει να έχουν προηγουμένως 

εγγραφεί στο μητρώο κατασκευαστών. Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών από μη 

εγγεγραμμένο εργολήπτη θα επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο 500,00 ευρώ. 

Σε περιπτώσεις που το μνημείο δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 21 του 

παρόντος θα επιβάλλεται στον παραβάτη/υπόχρεο του ταφείου πρόστιμο 1000,00 ευρώ 

ενώ θα πρέπει να ανακατασκευάσει το μνημείο σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

Υλικά και προϊόντα εκσκαφής θα πρέπει να απομακρύνονται με ευθύνη του εργολήπτη. Σε 

αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο 1000,00 ευρώ. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις παραβάσεων δύναται να επιβληθεί και η απαγόρευση εισόδου 

του κατασκευαστή για ένα μήνα στα νεκροταφεία του δήμου. Σε περιπτώσεις που κατ’ 

εξακολούθηση σημειώνονται παρατυπίες από μέρους του κατασκευαστή, δύναται να 

απαγορευτεί η είσοδός του για εργασίες στα νεκροταφεία του δήμου ως και ένα χρόνο τη 

φορά και κατάπτωση υπέρ δήμου της εγγυητικής του και υποχρεώνεται στην καταβολή εκ 

νέου του τέλους αυτού για την είσοδό του στο νεκροταφείο ξανά μετά τη λήξη της 

απαγόρευσής του. 

Απαγόρευση εισόδου ως και ένα χρόνο τη φορά, μπορεί να επιβληθεί σε όλους τους 

επαγγελματίες που συσχετίζονται με το χώρο (κατασκευαστές, γραφεία τελετών, 

νεκροθάφτες κ.α.) σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμόδιων 

για τη διοίκηση και διαχείριση των νεκροταφείων οργάνων.    

Για τις απαγορεύσεις της 1ης παραγράφου του άρθρου 17 ισχύουν οι διατάξεις και τα 

πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. και για τις απαγορεύσεις της 4ης παραγράφου του ίδιου άρθρου 

επιβάλλεται πρόστιμο τόσο στον ενασχολούμενο όσο και στο δικαιούχο του ταφείου, ίσο με 

το δεκαπλάσιο του ισχύοντος κάθε φορά δικαιώματος ταφής. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του παρόντος κανονισμού για την οποία δεν 

καθορίζεται το ποσό του προστίμου από τον παρόν κανονισμό, ο Υπεύθυνος των Δημοτικών 

Νεκροταφείων υποχρεούται να εισηγηθεί την παράβαση στο Δημοτικό συμβούλιο το οποίο 

με απόφασή του, θα ορίσει και το πρόστιμο για τον παραβάτη. Το πρόστιμο δεν μπορεί να 

είναι μικρότερο από το ποσό του τέλους ταφής και μεγαλύτερο από το δεκαπλάσιο του 

ποσού της παραχώρησης χρήσης ταφείου κατηγορίας «Β’». Το πρόστιμο επιβάλλεται 

έπειτα από γνωστοποίηση της παράβασης στον παραβάτη και εξέταση των εγγράφων 

απόψεών του. Σε περίπτωση που ο παραβάτης αμελήσει να υποβάλλει απόψεις το πρόστιμο 

επιβάλλεται ερήμην του. Ο παραβάτης σε κάθε περίπτωση οφείλει να συμμορφωθεί με τον 

ισχύοντα κανονισμό. 

  
Άρθρο 27 

Αναπροσαρμογή τελών και δικαιωμάτων 
1. Τα τέλη και δικαιώματα που προβλέπει ο παρών κανονισμός αναπροσαρμόζονται µε 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν εισηγήσεως της υπηρεσίας. 

2. Σε περίπτωση που η απόφαση αναπροσαρμογής δεν ορίζει το χρόνο έναρξης της ισχύος 

της, η αναπροσαρμογή ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. 

 
Άρθρο 28 

Μεταβατικές Διατάξεις 

1. Παραμένουν ως έχουν τάφοι των ιστορικών προσώπων, των ηρώων, των πεσόντων 

στρατιωτών του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, των εκτελεσθέντων από τους γερμανούς, 
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των πεσόντων υπέρ πατρίδας εν καιρώ ειρήνης, των ευεργετών της πόλης και για όσους 

υπάρχουν ανάλογες αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων. 

2. Τα υπάρχοντα στα νεκροταφεία του δήμου ταφεία μετά την έκδοση του παρόντος 

κανονισμού χαρακτηρίζονται όλα ως Α΄ κατηγορίας. Εξαιρούνται αυτά για τα οποία θα 

κατατεθεί σχετικό δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου από το Δήμο.    

3. Υπάρχοντα ταφεία για τα οποία δεν μπορεί να καθοριστεί υπόχρεος περιέρχονται 

αυτοδίκαια στο Δήμο χωρίς άλλες διατυπώσεις. Ταφεία για τα οποία δεν αποδεικνύεται 

ταφή, άσχετα από τη καταβολή ή μη του οφειλόμενου τέλους ή δε θα κατατεθεί το σχετικό 

δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου περιέρχονται στο δήμο χωρίς άλλες διατυπώσεις. 

Ταφεία για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί τα πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα από τους 

δικαιούχους, ανακαλείται η παραχώρησή τους μετά την παρέλευση δεκαετίας.  

Τα ταφεία που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο ο δήμος μπορεί να τα διαθέσει 

ελεύθερα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 

4. Χώροι για δημιουργία ταφείων Β΄ κατηγορίας δύναται να οριστούν σε τμήματα των 

υπαρχόντων κοιμητηρίων κατόπιν σχεδίου που θα εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία. 

5. Υπάρχοντα ταφεία, ασχέτου κατηγορίας ή προηγούμενης απόφασης (χαρακτηρισμένα ως 

διπλό ταφείο ή μαυσωλείο ή Α΄κατηγορίας κλπ), μπορούν έπειτα από εκχώρηση σχετικού 

ιδιαίτερου δικαιώματος επί του συγκεκριμένου χώρου ταφής και την καταβολή του 

ανάλογου δικαιώματος, να συσταθούν ως ταφεία κατηγορίας Β’ όπου αυτό επιτρέπεται 

ανάλογα με τη δυνατότητα της εξασφάλισης χώρου ταφής και την πληρότητα του 

νεκροταφείου. Στα ταφεία αυτά θα ισχύσουν όλα τα σχετικά με τα ταφεία Β΄κατηγορίας 

αναφερόμενα στον παρόντα κανονισμό. 

6. Υπάρχοντα ταφεία που έχουν δηλωθεί ως μαυσωλεία με προηγούμενους κανονισμούς 

μπορούν να μεταγραφούν ως ταφεία Β΄ κατηγορίας μετά από απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου εφόσον ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης συνδέεται συγγενικά με τον αρχικό 

δικαιούχο του τάφου και καταβάλει το ποσό κτήσης. Στις περιπτώσεις αυτές δεν ανήκουν 

ταφεία που δημιουργήθηκαν τιμής ένεκεν κατόπιν αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και 

δεν άλλαξε η χρήση τους από τους αρχικούς ενταφιασμούς. Τα ταφεία αυτά παραμένουν ως 

έχουν.  

7. Τα τέλη και δικαιώματα παραμένουν ως έχουν και για τις κατηγορίες που αφορούν όπως 

αυτές ισχύουν μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο ψηφίστηκε ο παρόν 

κανονισμός.  

 

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στους υπόλοιπους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι 

τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, 

κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος 

κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

                                           ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, του Ν. 3852/2010  και την εισήγηση και 

γενομένης ψηφοφορίας κατά την οποία ο κ. Πατήλας ψήφισε ΠΑΡΩΝ, δηλώνοντας την 

αντιθεσή του όσον αφορά το άρθρο 28 παρ. 2, ζητώντας να αλλάξει και να μην γίνουν όλα 

τα  ταφεία Α’  κατηγορίας 

 
                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Α.- Την έγκριση του  Κανονισμού Λειτουργίας & Διαχείρισης των Δημοτικών Κοιμητηρίων ο 

οποίος έχει ως εξής:  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο του κανονισμού 

Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων για τη 

διοίκηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων Άρτας. 

 
Άρθρο 2 

Νομικό πλαίσιο 
Ο Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης των Δημοτικών Κοιμητηρίων (ΚΛΔΔΚ) εκδίδεται 

βάσει των διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114Α), του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 124 Α’) και του άρθρου 4 παρ.1 του Α.Ν. 582/1968, αποτελεί δε 

κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου. 

Στις διατάξεις του εμπεριέχονται ρυθμίσεις: 

- Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 124 Α’) 

- Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114Α) 

- Του ΑΝ 445/1968 «Περί Νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών» (ΦΕΚ 130/Α) 

- Του ΑΝ 582/1968 «Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων» (ΦΕΚ 225/Α) 

- Του Ν. 547/1977 «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των µη ενοριακών ναών των 

κοιμητηρίων» (ΦΕΚ 56/Α) 

- Του Κανονισμού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί ιερών ναών 

και κοιμητηρίων» (ΦΕΚ 1/Α) 

- Του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958 «Περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 

171/Α) 

- Του Β.Δ. 542/1961 «Περί των τηρητέων υπό των δήμων και κοινοτήτων βιβλίων και του 

τύπου αυτών» (ΦΕΚ 136/Α) 

- Του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και 

Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 κ 145/Α) 

- Της Απόφασης Α5/1210/1978 των Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών 

«Περί όρων για την ίδρυση κοιμητηρίων» (ΦΕΚ 424/Β) 

- Από το Π.Δ. 1128/80 «περί καθορισμού αποστάσεων για την ίδρυση ή επέκταση 

Κοιμητηρίων» 

- Από τα άρθρα 966 και 970 του Αστικού Κώδικα 

- Από τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου και κάθε άλλο σχετικό 

νόμο γενικά που δεν έχει καταργηθεί και δεν αντιστρατεύεται προς τον κανονισμό 

αυτό. 

Άρθρο 3 
Νομικός χαρακτηρισμός 

1. Τα κοιμητήρια χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής, επί των οποίων κατά το 

άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα μπορεί να αποκτάται ιδιωτικό δικαίωμα ορισμένου χώρου 

ταφής. 

2. Η παραχώρηση ιδιαιτέρου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του διοικούντος το νεκροταφείο 

δήμου ή κοινότητος αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση άδειας χρήσεως δημοτικού 

πράγματος και συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη. Ο χώρος για τον οποίο παρέχεται 

δικαίωμα χρήσεως δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του προσώπου προς το οποίο γίνεται 

η παραχώρηση και δεν είναι επιδεκτικός οποιασδήποτε μεταβιβάσεως προς τρίτους με 

πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου6.  

 

 

                                                 
6 άρθρο 3 παρ.2 ΑΝ 582/68 
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Άρθρο 4 
Περιγραφή 

    Τα υφιστάμενα κοιμητήρια στο Δήμο Αρταίων θα έχουν ως εξής: 

• Δημοτική Κοινότητα Άρτας:  

1. «Παλαιό»  θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο των Αγίων Αποστόλων που 

βρίσκεται σε περιοχή δυτικά του πολεοδομικού ιστού της πόλης, επί της 

οδού Αναπαύσεως. 

2. «Νέο»  θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο βρίσκεται δυτικά του 

οικισμού Αγίων Αναργύρων στην περιοχή της Τ.Κ. Λιμίνης. 

3.  «Αγίου Φανουρίου» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο βρίσκεται 

στον οικισμό Γλυκορίζου στην περιοχή λατομείου Αρταϊκής. 

4. «Αγίας Παρασκευής» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο βρίσκεται 

στον οικισμό Γλυκορίζου. 

5. «Αγίου Γεωργίου» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο βρίσκεται 

στον οικισμό Γλυκορίζου στην περιοχή Άγιος Γεώργιος. 

6. «κοιμητήριο Ελεούσας» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στον οικισμό Ελεούσας. 

• Δημοτική Κοινότητα Κωστακιών: 

1. «κοιμητήριο Κωστακιών» θα χαρακτηριστεί το υπάρχον κοιμητήριο της 

κοινότητας. 

• Στις κατά τόπους Τοπικές Κοινότητες θα έχουν ως εξής: 

1. «κοιμητήριο Αγίου Σπυρίδωνα» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το 

οποίο βρίσκεται στην κοινότητα Αγ. Σπυρίδωνα, 

2. «κοιμητήριο Αμμοτόπου» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Αμμοτόπου εκτός του οικισμού (στο κοιμητήριο 

εντός του οικισμού απαγορεύονται οι νέες ταφές), 

3. «κοιμητήριο Αμπελίων» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στον οικισμό Αμπέλια στην κοινότητα Αμμοτόπου, 

4. «κοιμητήριο Ανέζας» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο βρίσκεται 

στην κοινότητα Ανέζας, 

5. «κοιμητήριο Αγίου Ιωάννη» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Παντάνασσας στην περιοχή Ανωγειατών, 

6. «κοιμητήριο Παντάνασσας» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Παντάνασσας, 

7. «κοιμητήριο Απομέρου» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Απόμερο, 

8. «κοιμητήριο Βίγλας» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο βρίσκεται 

στην κοινότητα Βίγλα, 

9. «κοιμητήριο Βλαχέρνας» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Βλαχέρνα, 

10. «κοιμητήριο Γαβριάς» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Γαβριά, 

11. «κοιμητήριο Γραμμενίτσας» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Γραμμενίτσας, 

12. «κοιμητήριο Κορφοβουνίου» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Κορφοβουνίου, 

13. «κοιμητήριο Αγίων Αποστόλων» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το 

οποίο βρίσκεται στον οικισμό Δρυώνα στην Κοινότητα Κορφοβουνίου, 

14. «κοιμητήριο Γριμπόβου» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Γριμπόβου, 
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15. «κοιμητήριο Χανόπουλου» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Γριμπόβου στον οικισμό Χανόπουλο, 

16. «κοιμητήριο Δαφνωτής» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Δαφνωτής, 

17. «κοιμητήριο Καλαμιάς» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Καλαμιάς, 

18. «κοιμητήριο Καλοβάτου» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Καλοβάτου, 

19. «κοιμητήριο Καλογερικού» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Καλογερικού, 

20. «κοιμητήριο Καμπής» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Καμπής, 

21. «κοιμητήριο Κεραματών» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Κεραματών, 

22. «κοιμητήριο Κιρκιζατών» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Κιρκιζατών, 

23. «κοιμητήριο Κορωνησίας» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Κορωνησίας, 

24. «κοιμητήριο Λιμίνης» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο βρίσκεται 

στην κοινότητα Λιμίνης, 

25. «κοιμητήριο Μύτικα» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο βρίσκεται 

στην κοινότητα Μύτικα, 

26. «κοιμητήριο Πιστιανών» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Πιστιανών, 

27. «κοιμητήριο Πλησιών» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Πλησιών, 

28. «κοιμητήριο Πολυδρόσου» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Πολυδρόσου, 

29. «κοιμητήριο Ράχης» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο βρίσκεται 

στην κοινότητα Ράχης, 

30. «κοιμητήριο Αγίας Βαρβάρας» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Ροδαυγής στην περιοχή Ξηράκι, 

31. «κοιμητήριο Αγίου Νικολάου» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Ροδαυγής στην περιοχή Περδικάρι, 

32. «κοιμητήριο Αγίας Τριάδας» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Ροδαυγής στην περιοχή Σουμέσι, 

33. «κοιμητήριο Ρόκκα» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο βρίσκεται 

στην κοινότητα Ρόκκα, 

34. «κοιμητήριο Σκούπας» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Σκούπας, 

35. «κοιμητήριο Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σκούπας» θα χαρακτηριστεί το 

κοιμητήριο το οποίο βρίσκεται στην κοινότητα Σκούπας, 

36. «κοιμητήριο Στρογγυλής» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Στρογγυλής, 

37. «κοιμητήριο Φανερωμένης» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Φανερωμένης, 

38. «κοιμητήριο Χαλικιάδων» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Χαλικιάδων, 

39. «κοιμητήριο Ψαθοτοπίου» θα χαρακτηριστεί το κοιμητήριο το οποίο 

βρίσκεται στην κοινότητα Ψαθοτοπίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΑΦΗΣ – ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ 
 

Η ταφή των νεκρών, η ανακομιδή και μετακομιδή των οστών, ενεργείται σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία περί δημόσιας υγείας. 

Οι εντός των νεκροταφείων χώροι (ταφεία) που παραχωρούνται για την ταφή των νεκρών 

καθορίζονται από την υφιστάμενη ρυμοτομία. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να καθορίζει τα διάφορα 

τμήματα/ζώνες/τομείς ταφών, την κατάργηση ή συγχώνευση τους, ενοποίηση κλπ ανάλογα 

με τις λειτουργικές ανάγκες του νεκροταφείου.  

α) ΤΑΦΗ 
Άρθρο 5 

Ενταφιασμός νεκρών 
1.Στα Δημοτικά Νεκροταφεία - Κοιμητήρια Άρτας ενταφιάζονται οι δημότες, οι κάτοικοι 

καθώς και όλα τα θανόντα στη δημοτική του περιφέρεια πρόσωπα, ανεξαρτήτως 

δημοτικότητας, εθνικότητας ή θρησκεύματος. Κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ιεράς 

Μητρόπολης Άρτας καθορίζεται ιδιαίτερος χώρος7 του Νεκροταφείου για τον ενταφιασμό 

των µη ορθοδόξων ή των αλλοθρήσκων αν οι οικείοι τους το επιθυμούν. Ο Δήμος δύναται 

να καταργήσει, ενοποιήσει τον παραπάνω χώρο σε περιπτώσεις που οι λειτουργικές ανάγκες 

του κοιμητηρίου το επιβάλλουν.  

2.Ιδιαίτερος χώρος επίσης, καθορίζεται και για τον ενταφιασμό των θανόντων από λοιμώδη 

νοσήματα, υπαγόμενα στο Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό. Ο ειδικός χώρος αυτός θα 

βρίσκεται στο ΄Νέο΄ νεκροταφείο και θα ενταφιάζονται σε αυτόν όλοι οι δημότες και μη, 

θανόντες από λοιμώδη νοσήματα στην περιφέρεια του Δήμου. 

3. Ο ενταφιασμός κάθε νεκρού επιτρέπεται μετά την πάροδο 12 ωρών από το νομίμως 

πιστοποιηθέντα θάνατο και σε περίπτωση νεκροτομής, αμέσως μετά από αυτή. 

Ενταφιασμός δεν γίνεται, εάν δεν προσκομισθεί στον υπεύθυνο του νεκροταφείου η άδεια 

ταφής με στοιχεία ενταφιασμού που χορηγείται από τα κατά τόπους Ληξιαρχεία του Δήμου 

ή από το Δήμο στον οποίο απεβίωσε ο θανόν. 

4. Απαγορεύεται η ταφή εκτός της περιοχής των Κοιμητηρίων και σε ιδιωτικούς χώρους, 

εκτός των Μοναστηριών και Ησυχαστηρίων καθώς και των περιβόλων ιδρυμάτων, 

προκειμένου για τον ενταφιασμό προσωπικοτήτων που προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες 

στο ίδρυμα, ή σε περιπτώσεις που υπάρχει έγγραφη συναινετική άδεια της Δημοτικής 

Αρχής. 

Άρθρο 6 
Ταφεία 

1. Ταφείο ονομάζεται ο χώρος στο έδαφος του κοιμητηρίου ή σε κρύπτη, που 

χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση ανθρώπινου σώματος ή των μελών του. 

2. Τα ταφεία διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη «Α’» κατηγορία ανήκουν τα 

προσωρινά ταφεία. Στη δεύτερη «Β’» κατηγορία ανήκουν οι οικογενειακοί τάφοι. 

3. Στα ταφεία Α΄κατηγορίας ο ενταφιασμός γίνεται μόνο μέσα στο έδαφος και κάτω από 

την επιφάνεια αυτού. Μετά τον ενταφιασμό απαγορεύεται ανόρυξη του ταφείου πριν 

το πέρας τριετίας. Στα ταφεία Β΄κατηγορίας η εναπόθεση του σώματος μπορεί να γίνει 

είτε μέσα στο έδαφος (με τον περιορισμό περί τριετίας ανόρυξης) είτε σε ειδικές προς τούτο 

κατασκευασμένες κρύπτες. 

 

 

 

                                                 
7 Άρθρο 6 παρ.3 ΑΝ 582/68 
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Άρθρο 7 
Ταφεία πρώτης «Α΄» κατηγορίας 

1. Σύσταση ταφείου Α΄κατηγορίας συντελείται με τον ενταφιασμό του νεκρού και ο οποίος 

διαρκεί τουλάχιστο πέντε (5) έτη. Η διατήρηση του ταφείου μπορεί να διαρκέσει μέχρι δέκα 

(10) έτη. 

2. Μετά το πέρας των δέκα (10) ετών ο υπόχρεος έχει το δικαίωμα να ζητήσει παράταση 

της ταφής για επιπλέον πέντε (5) καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος, αν υπάρχει, 

σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις. Πέραν των δεκαπέντε (15) ετών ο τάφος καταργείται. 

Η αίτηση παράτασης ταφής χορηγείται έπειτα από αίτηση των συγγενών σε διάστημα δύο 

μηνών από τη συμπλήρωση της δεκαετίας. 

 
Άρθρο 8 

Ταφεία δεύτερης «Β΄» κατηγορίας 
οικογενειακοί τάφοι 

12. Στα κοιμητήρια του Δήμου Αρταίων 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 και πληρότητας του νεκροταφείου. 

13. Η σύσταση του οικογενειακού τάφου γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου 

και εισήγηση του προϊσταμένου του τμήματος στο οποίο υπάγεται η διαχείριση των 

νεκροταφείων. Η εξουσία επί του ταφείου κατά πλήρες περιεχόμενο αποκτάται μετά 

την καταβολή του αναλογούντος τέλους και την έκδοση της πράξης παραχώρησης. 

Η παραχώρηση πραγματοποιείται μόνο υπέρ φυσικών προσώπων και στο όνομα του 

αιτούντος αποκλειστικά. Απαγορεύεται η παραχώρηση σε πάνω από δύο πρόσωπα.  

14. Με τη σύσταση οικογενειακού τάφου, παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής σ’ 

αυτόν: 

• του προσώπου προς το οποίο έγινε η παραχώρηση, 

• του συζύγου ή της συζύγου αυτού,  

• των κατ’ ευθεία γραμμή ανιόντων του, 

• των κατ’ ευθεία γραμμή κατιόντων του µε τις/τους συζύγους των και τους κατιόντας 

τους,  

• του πατρός ή της μητρός του συζύγου ή της συζύγου του αρχικού δικαιούχου,  

• των αδελφών του αρχικού δικαιούχου, οι οποίοι δεν έχουν δική τους οικογένεια, 

εφόσον συγκατατίθεται εγγράφως ο δικαιούχος και εάν αυτός δεν υπάρχει, ο 

σύζυγος ή η σύζυγος και οι κατιόντες του. 

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και το εξώγαμο τέκνο γυναίκας, στην οποία έχει 

παραχωρηθεί δικαίωμα χρήσεως οικογενειακού τάφου. 

15. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατόν κατ’ εξαίρεση, να επιτραπεί η 

αναγνώριση δικαιώματος ταφής σε οικογενειακό τάφο και προσώπων που 

συνδέονται µε τον αρχικό δικαιούχο και το σύζυγο ή τη σύζυγο του και µε άλλο 

βαθμό συγγενείας εξ αίματος ή αγχιστείας. Για την αναγνώριση του δικαιώματος 

αυτού απαιτείται η προηγούμενη αίτηση ενός εκ των δικαιούχων αλλά και η 

έγγραφη συγκατάθεση του αρχικού δικαιούχου και εάν αυτό δεν υπάρχει, του/της 

συζύγου και των κατιόντων τους. 

16. 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 του/της συζύγου ή των κατιόντων 

(ενός εξ αυτών), οι οποίοι υποχρεώνονται να προσκομίσουν μέσα σε ένα μήνα 

πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών ή οικογενειακής κατάστασης. 
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17. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα παραπάνω πιστοποιητικά, ο νεκρός 

θεωρείται φιλοξενούμενος. Η υπηρεσία υποχρεώνεται να ενεργήσει την εκταφή μετά 

την παρέλευση τριετίας. Αυτός που υπογράφει την υπεύθυνη δήλωση υπόκειται στις 

συνέπειες του νόμου. 

18. Η απαιτούμενη κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου έγγραφη συγκατάθεση του 

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

κατιόντων του, παρέχεται µόνο µε υπεύθυνη δήλωση.  

19. Οι διαζευγμένοι σύζυγοι και εκείνοι που συνάπτουν νέο γάμο μετά τη λύση του 

προηγούμενου με θάνατο δεν έχουν δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο, εφ’ 

όσων δεν είναι αρχικοί δικαιούχοι. 

20. Στους οικογενειακούς τάφους μπορεί να δημιουργηθεί οστεοθήκη στην όποια 

τοποθετούνται μόνον τα οστά των δικαιούχων. 

21. Όλοι οι δικαιούχοι της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 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. 

22. Παραμένουν ως έχουν τάφοι των Ιστορικών προσώπων, των ηρώων, των πεσόντων 

στρατιωτών του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, των εκτελεσθέντων από τους 

γερμανούς, των πεσόντων υπέρ πατρίδας εν καιρώ ειρήνης, των ευεργετών της 

πόλης και για όσους υπάρχουν ανάλογες αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων.  

Άρθρο 9 
Κατάργηση τάφων 

α. Ταφεία Α΄ κατηγορίας 
1. Μετά το πέρας πενταετίας από τον ενταφιασμό, ο υπόχρεος μπορεί να προχωρήσει στην 

ανακομιδή των οστών. Με τον τρόπο αυτό συντελείται η κατάργηση του ταφείου. 

2. Ο υπόχρεος έχει το δικαίωμα να διατηρήσει το ταφείο σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 7 του παρόντος. 

3. Ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων  ταφείων δε θα πρέπει να ξεπερνά το 80% των 

συνολικών θέσεων του κοιμητηρίου κάθε κοινότητας. Σε περιπτώσεις που η κοινότητα 

εξυπηρετείται από δύο και άνω κοιμητήρια η ποσόστωση των συνολικών θέσεων λογίζεται 

αθροιστικά για το πλήθος των κοιμητηρίων και όχι για το κάθε κοιμητήριο μεμονωμένα. Με 

το πέρας της δεκαετίας, εφόσον δεν έχει γίνει αίτηση για την παράταση της χρήσης του 

ταφείου, ο Δήμος θα προχωρά στη διαδικασία ανακομιδής. 

4. Μετά την ανακομιδή των οστών ο χώρος ταφής περιέρχεται αυτοδίκαια στο Δήμο και 

δίδεται για επόμενη ταφή ανάλογα με τη σειρά και τον προγραμματισμό που καθορίζεται 

από την υπηρεσία του νεκροταφείου. 

5. Ταφεία για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί τα πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα από 

τους δικαιούχους, ανακαλείται η παραχώρησή τους μετά την παρέλευση δεκαετίας. Τα 

ταφεία αυτά ο δήμος μπορεί να τα διαθέσει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 

 
β. Ταφεία Β΄ κατηγορίας 

1. Η χρήση οικογενειακών τάφων των οποίων εξέλιπαν οι δικαιούχοι περιέχεται στο Δήμο 

και διατίθεται ελεύθερα απ’ αυτόν µε την παρέλευση πενταετίας από τον τελευταίο 

ενταφιασμό. 

Για να διαπιστωθεί η έλλειψη δικαιούχων, ο Δήμαρχος μπορεί να καλέσει τους 

ενδιαφερόμενους να καταθέσουν μέσα σε τακτή προθεσμία τα στοιχεία που αποδεικνύουν 

τη συγγένειά τους προς τον αρχικό δικαιούχο. 

2. Ταφεία για τα οποία δεν υπάρχει δικαιούχος, διατίθενται ελεύθερα από το Δήμο μετά τη 

συμπλήρωση πενταετίας από τον τελευταίο ενταφιασμό, έστω και αν στο παρελθόν 

χρησιμοποιήθηκαν ή εφέροντο ως οικογενειακοί τάφοι. 
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3. Η διάταξη της ανωτέρω παραγράφου εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις των τάφων, για 

τους οποίους έχουν υποβληθεί στο Δήμο και εκκρεμούν αιτήσεις αναγνώρισής τους ως 

οικογενειακών. 

4. Οικογενειακοί τάφοι, των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται της περαιτέρω χρήσεώς των, 

περιέρχονται στο Δήμο που τους διαθέτει ελεύθερα μετά το πέρας πενταετίας από τον 

τελευταίο ενταφιασμό. 

5. Δεν παραχωρούνται ούτε καταστρέφονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος11 

του παρόντος, ταφεία.  

Άρθρο 10 
Δωρεάν διάθεση τάφων 

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί µε απόφασή του, να παραχωρεί τάφους για το δωρεάν 

ενταφιασμό προσώπων που µε την κοινωνική και εθνική τους δράση προσέφεραν μεγάλες 

υπηρεσίες στο Δήμο και στο Έθνος, δωρητές κλπ. 

2. Τα ταφεία αυτά παραχωρούνται για την ταφή µόνο των παραπάνω προσώπων και 

παραμένουν στο διηνεκές. Είναι δυνατόν κατ’ εξαίρεση, να επιτραπεί η αναγνώριση 

δικαιώματος ταφής και προσώπων που συνδέονται µε το τιμώμενο πρόσωπο, το σύζυγο ή 

τη σύζυγο και κατιόντες μέχρι Α’ βαθμό (τέκνα). 

3. Ειδικές περιπτώσεις [αφορά μόνο ταφεία Α΄κατηγορίας].  

α) Για νήπια και ανήλικα μέχρι και 7 χρόνων δεν καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος 

ενταφιασμού για δέκα(10) χρόνια. Ως έναρξη μέτρησης της δεκαετίας, θεωρείται η πρώτη 

Ιανουαρίου του έτους θανάτου. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος ζητήσει παράταση ταφής το 

δικαίωμα καταβάλλεται κανονικά μετά το πέρας της δεκαετίας. 

β) Άστεγοι, άτομα που δεν έχουν αναζητηθεί από οικείους τους στο εξωτερικό ή εσωτερικό, 

περιπτώσεις αλλοδαπών που δεν έχουν αναζητηθεί από συγγενικά ή άλλα πρόσωπα, 

τοποθετούνται σε ταφεία που διατίθενται για το λόγο μέχρι το πέρας πενταετίας.   

 
β) ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΤΩΝ 

Άρθρο 11 
Ανακομιδή των οστών 

1.  Η Ανακομιδή των οστών ενεργείται μετά την πάροδο του χρόνου της υποχρεωτικής 

ταφής, πέντε (5) έτη, εκτός των κάτωθι εξαιρέσεων: 

• εάν ο θάνατος συνέβη από λοιμώδες νόσημα που υπάγεται στον Διεθνή Υγειονομικό 

Κανονισμό. Στις περιπτώσεις αυτές η εκταφή ή το άνοιγμα του ταφείου δεν 

πραγματοποιείται παρά μόνο μετά την έλευση δεκαετίας (δέκα έτη). 

• εάν κατά την ανόρυξη τάφου για την ανακομιδή των οστών διαπιστωθεί ότι το 

πτώμα δεν έχει αποστεωθεί, παραμένει για ένα ακόμη έτος με την καταβολή στο 

Δήμο του ανάλογου δικαιώματος. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιθυμεί να γίνει 

νέα ταφή στο ίδιο ταφείο, το μη αποστεωμένο σώμα μπορεί να μεταφερθεί σε ειδικό 

χώρο του νεκροταφείου, προκειμένου να αποστεωθεί τελείως συστήνοντας νέο 

ταφείο το οποίο όμως διατηρείται μόνο για το αναγκαίο διάστημα αποστέωσης. 

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

 
Άρθρο 12 

Διαδικασία ανακομιδής 
1. Η ανακομιδή ενεργείται µε την πάροδο του καθορισμένου χρόνου ταφής, κατόπιν 

αποστολής ειδοποιήσεως από την υπηρεσία του νεκροταφείου ή του Τμήματος Εσόδων του 

Δήμου. 

2. Η ανακομιδή γίνεται υποχρεωτικά με την παρουσία του δικαιούχου του ταφείου ή των 

πλησιέστερων συγγενών εάν αυτός απεβίωσε ή έχει δηλώσει αδυναμία εγγράφως, ή όσων 

φρόντισαν για τη σχετική διαδικασία. Σε περίπτωση που κανείς δεν επιθυμεί να παραβρεθεί 

ο Δήμος αφού εξαντλήσει κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίηση των συγγενών προχωρά 
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αυτεπάγγελτα στην εκταφή και τα οστά μεταφέρονται στο χώρο του οστεοφυλακίου χωρίς 

η ως άνω διαδικασία να τους απαλλάσσει από το δικαίωμα εκταφής. 

3. Εάν εντός δύο μηνών από τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής οι συγγενείς του νεκρού δεν 

προσέλθουν να δηλώσουν την εκταφή, δύναται η υπηρεσία να προβεί σε αυτεπάγγελτη 

εκταφή και να τοποθετήσει τα οστά στο χωνευτήρι.  

 
Άρθρο 13 

Αναβολή ανακομιδής 
1. Αναβολή προγραμματισμένης εκταφής επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

δικαιολογημένες επαρκώς από τους συγγενείς του νεκρού.  

 
Άρθρο 14 

Φύλαξη οστών 
1. Η φύλαξη των οστών ενεργείται µε φροντίδα της υπηρεσίας του Νεκροταφείου σε ειδικό 

χώρο (οστεοφυλάκιο), εφοδιασμένο µε κατάλληλα κουτιά, ενιαίου τύπου. 

2. Η φύλαξη των οστών μπορεί να γίνεται και μέσα σε οικογενειακούς τάφους, εφ’ όσον 

συγκατατίθενται οι δικαιούχοι. 

3. Οι συγγενείς είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν στην Υπηρεσία τη βούλησή τους για την 

τύχη των οστών που φυλάσσονται στο οστεοφυλάκιο. 

4. Για τη φύλαξη των οστών καταβάλλεται ειδικό τέλος. 

5. Τα οστά των νεκρών των οποίων οι συγγενείς δεν έδειξαν ενδιαφέρον για την ανακομιδή 

και φύλαξή τους μεταφέρονται και τοποθετούνται μέσα σε χωνευτήρια που έχουν 

καθορισθεί μέσα ή κοντά στο Νεκροταφείο. 

 
 

Άρθρο 15 
Χώροι ταφοπέδων 

1. Οι χώροι ταφής ορίζονται από την Υπηρεσία διαχείρισης των Κοιμητηρίων όπως αυτή 

ορίζεται από το άρθρο 16 του παρόντος και δίδονται για επόμενη ταφή ανάλογα με τη σειρά 

και τον προγραμματισμό που καθορίζεται από την υπηρεσία αυτή. 

2. Η τοποθέτηση μνημείου επί του τάφου δεν είναι υποχρεωτική.  

3. Αν οι δικαιούχοι χρήσεως ταφείων κατέλαβαν για οποιοδήποτε λόγο έκταση μεγαλύτερη 

της αρχικά παραχωρηθείσας, τότε η υπηρεσία του Δήμου ενημερώνει εγγράφως τους 

δικαιούχους να επαναφέρουν την κατασκευή στις διαστάσεις όπως ορίζονται από το άρθρο 

21 του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία  μπορεί ακόμη και να ακυρώσει την 

αρχική παραχώρηση χωρίς καμία αποζημίωση στους δικαιούχους.  

4. Ταφεία Β’ κατηγορίας για τα οποία δεν υπάρχουν άλλοι δικαιούχοι, μετά την έλευση 

πέντε (5) χρόνων από την τελευταία ταφή, περιέρχονται στο Δήμο και διατίθενται 

ελεύθερα. 

5. Μετά την ανακομιδή, τα υλικά των μνημείων και οποιαδήποτε άλλο υλικό βρίσκεται πάνω 

ή μέσα σε αυτά περιέρχονται στο Δήμο. Τα υλικά αυτά μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν 

από το Δήμο. 

6. Ταφεία τα οποία καθ’ οποιονδήποτε τρόπο περιέρχονται στο Δήμο εφ’ όσον σε αυτά 

υπάρχουν κατασκευές, γίνεται εκτίμηση της αξίας τους από την Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου. Ο νέος δικαιούχος μαζί με το τέλος μεταβίβασης καταβάλλει και την εκτιμηθείσα 

αξία της κατασκευής στην περίπτωση που επιθυμεί το ταφείο να παραμείνει ως έχει. Στην 

αντίθετη περίπτωση καταβάλλεται μόνο το οριζόμενο τέλος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 
Άρθρο 16 

Αρμόδια όργανα 
1. Η διοίκηση και η διαχείριση των Κοιμητηρίων ασκείται από το Δήμο, δια των υπηρεσιών 

που προβλέπει ο Οργανισμός Εσωτερικής του Υπηρεσίας. 

2. Υπεύθυνος για τη λειτουργία των Κοιμητηρίων και την εφαρμογή των διατάξεων του 

παρόντος κανονισμού είναι ο προϊστάμενος του Τμήματος, στο οποίο υπάγονται οργανικά 

τα Κοιμητήρια. 

3. Όπου ορίζεται βάσει του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται αποφάσεις άλλων 

αρμόδιων οργάνων. 

 
Άρθρο 17 

Απαγορεύσεις 
1. Απαγορεύεται η είσοδος στα κοιμητήρια του άρθρου 4 τροχοφόρων οχημάτων πλην 

εκείνων που ανήκουν στους επαγγελματίες εκείνους που με άδεια του Δήμου 

κατασκευάζουν μνημεία και για όσο χρόνο διαρκούν οι εργασίες. 

2. Απαγορεύεται η είσοδος ατόμων που συνοδεύονται από οικιακά ζώα, ατόμων που 

επαιτούν καθώς και ατόμων που φέρουν περιβολή που δε συνάδει με την ιερότητα του 

χώρου. 

3. Απαγορεύεται η παραμονή και η άσκοπη περιφορά κάθε προσώπου στο χώρο του 

κοιμητηρίου. 

4. Επιτρέπεται στους συγγενείς των ενταφιασμένων η αφή κανδηλιών το πλύσιμο ή η 

περιποίηση μνημείων και να εκδηλώνουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα κατά την κρίση 

τους. Δεν νομιμοποιείται άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να ανάβει καντήλια ή να 

περιποιείται μνημεία έναντι αμοιβής. Η ενασχόληση αυτή χαρακτηρίζεται πέρα των άλλων 

επαγγελματική και επισύρει τόσο στον ενασχολούμενο όσο και στο δικαιούχο του ταφείου, 

πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο του ισχύοντος κάθε φορά δικαιώματος ταφής.   

 
Άρθρο 18 

Διοίκηση – Διαχείριση Ι. Ναού 
1. Η διοίκηση και η διαχείριση των μη ενοριακών Ιερών Ναών των νεκροταφείων, όπου 

αυτοί υπάρχουν, ασκείται από το Δήμο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση 

των μη ενοριακών ναών στα νεκροταφεία της πόλης της Άρτας η διαχείριση ασκείται από το 

Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις για τη διοίκηση και διαχείριση της δημοτικής περιουσίας. 

2. Για την παροχή υπηρεσιών από το ιερατικό προσωπικό8 των δημοτικών νεκροταφείων για 

την τέλεση νεκρώσιμης ακολουθίας, τέλεση θείας λειτουργίας και μνημόσυνου, 

καταβάλλονται δικαιώματα που καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

3. Οι ως άνω τελετές ακολουθούνε το πρόγραμμα που εκδίδει η Υπηρεσία και δεν 

επιτρέπεται καμία παρέκκλιση από αυτό χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 

Μνημόσυνα τελούνται μόνο τα Σάββατα και τις Κυριακές.  

 
Άρθρο 19 

Ώρες λειτουργίας 
1. Το Νεκροταφείο λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας από την ανατολή μέχρι τη 

δύση του ήλιου. Με απόφαση Δημάρχου μπορεί να ορισθεί μεσημβρινή διακοπή λειτουργίας 

του Νεκροταφείου. 

                                                 
8 Η πλήρωση των θέσεων των εφηµέριων ενεργείται µε απόφαση του οικείου Μητροπολίτη (αρ164 
ν.3584/2007). ∆εν διορίζονται ειδικοί εφηµέριοι, εάν κατά τη κρίση του Μητροπολίτη µπορούν να 
καλύπτουν τις ανάγκες των µη ενοριακών ναών των νεκροταφείων εφηµέριοι άλλων ενοριακών ναών. 
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2. Σε ώρες που δεν λειτουργεί το Νεκροταφείο απαγορεύεται η είσοδος σε οποιονδήποτε. 

 
Άρθρο 20 

Βιβλία 
1. Για τη διοίκηση και διαχείριση του δημοτικού νεκροταφείου τηρούνται τα παρακάτω 

βιβλία: 

α) βιβλίο ενεργούμενων ενταφιασμών 

β) βιβλίο αλφαβητικού ευρετηρίου ενταφιασμένων 

γ) βιβλίο οικογενειακών ταφών 

δ) βιβλίο ενεργούμενων ανακομιδών 

ε) βιβλίο παρατάσεων ανακομιδών 

στ) βιβλίο φυλασσομένων στο οστεοφυλάκιο οστών 

ζ) βιβλίο ανευρισκομένων τιμαλφών 

η)βιβλίο μητρώου κατασκευαστών μνημείων. Για την εγγραφή στο μητρώο κατασκευαστών 

κάθε εργολήπτης ανέγερσης και εξωραϊσμού μνημείων, υποχρεούται να προσκομίσει 

γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης για εκτέλεση εργασιών σε δημοτικά νεκροταφεία 

ύψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ. 

Τηρούνται επίσης και σχεδιαγράμματα των κοιμητηρίων.  

Το αρχείο ενεργούμενων ενταφιασμών τηρείται και μηχανογραφημένα και αναγράφεται ο 

τελευταίος θανόν, όπως επίσης και ο δικαιούχος, ο οποίος είναι υπόχρεος για την τήρηση 

των υποχρεώσεων που διέπονται από τον κανονισμό νεκροταφείων. Ο δικαιούχος 

επιβάλλεται να γνωστοποιήσει τα παρακάτω στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, 

ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας και απαραίτητα αριθμό φορολογικού 

μητρώου. Κάθε μεταβολή στη χρήση του ταφείου επιτάσσει και ενημέρωση του σχετικού 

αρχείου. 

2. Υπεύθυνος για την ενημέρωση και κανονική τήρηση των βιβλίων είναι ο Προϊστάμενος 

του Τμήματος στο οποίο υπάγονται οργανικά τα Νεκροταφεία. 

 
Άρθρο 21 
Μνημεία 

1. Τα επί των τάφων μνημεία, τα αφιερωμένα στη μνήμη θρησκευτικού σκοπού, 

χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής μη επιτρεπομένης εντεύθεντης 

εκποιήσεως, υποθηκεύσεως ή κατασχέσεώς τους όπως και της μεταβολής του προορισμού 

τους. Η επ’ αυτών ασκούμενη νομή είναι θρησκευτικού περιεχομένου και δεν έχει 

περιουσιακό χαρακτήρα9. 

2. Απαγορεύεται η κατασκευή μνημείων όπως και οποιαδήποτε άλλη εργασία στο 

Νεκροταφείο από ιδιώτες, χωρίς την άδεια του Υπευθύνου και πάντα βάσει των 

προδιαγραφών που έχουν οριστεί. Μνημεία που κατασκευάζονται από ιδιώτες χωρίς να 

τηρούνται οι προδιαγραφές, που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, 

δύναται να απομακρύνονται από τους τάφους από τις υπηρεσίες του Δήμου μετά από 

σχετικό έγγραφο του προϊσταμένου του τμήματος στο οποίο υπάγονται οργανικά τα 

Νεκροταφεία. Δύναται να αφαιρούνται, επίσης, από τα μνημεία, διακοσμητικά ή άλλα 

στοιχεία δυσανάλογων διαστάσεων ή ακαλαίσθητων ή αντιβαινόντων την τάξη, την 

ευπρέπεια και την εμφάνιση στο κοιμητήριο. 

3. Τα μνημεία πρέπει να είναι ομοιόμορφα και να κατασκευάζονται βάση των παρακάτω 

προδιαγραφών και διαστάσεων: 

 
Τάφοι Α΄ κατηγορίας 

i. Θα έχουν τελικές διαστάσεις 2,30µ. μήκος και 1,20µ. πλάτος. 

                                                 
9 . άρθρο 5 ΑΝ 582/68 
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ii. Θα έχουν μεταξύ τους απόσταση 0,80 µ., που θα μετράται από τα όρια της εκσκαφής.  

iii. Σε όλα τα μνημεία, ανεξαρτήτως κοιμητηρίου: 

• το ύψος των στοιχείων των μνημείων δε θα πρέπει να ξεπερνούν το 1,30μ. πλην 

του σταυρού.  

• Ο πυθμένας των τάφων, για λόγους που αφορούν την ομαλότερη αποσύνθεση θα 

πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 1µ. χαμηλότερα από τη στάθμη οποιουδήποτε 

παρευρισκόμενου δρόμου. 

• Μετά την τοποθέτηση του νεκρού, θα πρέπει να γεμίζουν καλά με γαιώδη υλικά 

μέχρι την επιφάνεια του εδάφους και πάνω από αυτή θα σχηματίζεται γαιόλοφος 

ύψους τουλάχιστον 0,25 μέτρων περίπου.  

Για τις περιπτώσεις στις οποίες επαναχρησιμοποιούνται παλαιά μνημεία τα οποία δε θα 

ανακατασκευαστούν οι διαστάσεις παραμένουν ως έχουν. 

Στις περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει ανακατασκευή (εξ ολοκλήρου νέα κατασκευή 

ταφείου) θα πρέπει: 

α) από όλες τις πλευρές να υπάρχει απόσταση από τα άλλα υπάρχοντα μνημεία τουλάχιστον 

0,50μ 

β) η τελική διάσταση του ανακατασκευασμένου μνημείου δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 2,30μ 

μήκος και 1,20μ. πλάτος και δε θα πρέπει να είναι μικρότερο των 1,90μ. μήκος και 1,00μ. 

πλάτος. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χώρος που προκύπτει είναι μικρότερος του 

1,90μ. μήκος και 1,00μ. πλάτος δεν θα δίνεται άδεια κατασκευής μνημείου.  

 
Τάφοι Β΄ Κατηγορίας 

• Εδάφους 

Θα ισχύει ότι και στις περιπτώσεις των ταφείων Α’ κατηγορίας. 

• Κτιστοί τάφοι (Θόλοι) με κρύπτες 

 

i. Οι διαστάσεις των κρυπτών (φερετροθηκών) και των βοηθητικών χώρων των κτιστών 

τάφων θα είναι:  

α) καθαρό πλάτος διαδρόμων τουλάχιστον 1,0 μ.  

β) καθαρές εσωτερικές διαστάσεις κρύπτης τουλάχιστον: πλάτος 0,75 μ., ύψος 0,75 μ., 

μήκος 2,20 μ.  

ii. Η εξωτερική μορφή και το μέγεθος των κτισμάτων των κτιστών τάφων πρέπει να 

συμβιβάζονται με τη σοβαρότητα του χώρου, στον οποίον ανήκουν και να έχουν την 

απαιτούμενη πλαστική έκφραση, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εναρμονίζονται απόλυτα με 

τη γενικότερη αισθητική εικόνα της περιοχής και να την αναδεικνύουν. Γενικά συνιστάται οι 

εξωτερικές διαστάσεις των κτισμάτων των εν λόγω τάφων να μην υπερβαίνουν για τις 

συνηθισμένες περιπτώσεις τα 3,50 μ. μήκος, 3,0 μ. πλάτος και 2,50 μ. ύψος ή βάθος από 

την επιφάνεια του εδάφους.  

iii. Εξαίρεση μπορεί να γίνει, όταν υπάρχει στενότητα χώρου, οπότε είναι δυνατή υπέρβαση 

των παραπάνω ορίων κατά περίπτωση, είτε για το σύνολο του κοιμητηρίου, είτε για τους 

τομείς του, ύστερα από ειδική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο σε κάθε 

περίπτωση τα σχέδια θα εξετάζονται ως προς την στατικότητα, την αισθητική, και την 

επιτρεπόμενη χωρητικότητα. Σαν ελάχιστο πάχος των δαπέδων και τοιχωμάτων ορίζονται 

τα 10 εκ.  

iv. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή, τον εξωραϊσμό ή τον 

καλλωπισμό των κτιστών τάφων θα είναι άφλεκτα. 

v. Σε περίπτωση ομαδικών κρυπτών, τα μεταξύ τους οριζόντια ή κατακόρυφα χωρίσματα 

είναι δυνατόν να κατασκευασθούν με προκατασκευασμένα στοιχεία από οπλισμένο 

σκυρόδεμα πάχους τουλάχιστον 4 εκ. για τα οριζόντια, 3 εκ. για τα κατακόρυφα που δεν 
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φέρνουν βάρος και 8 εκ. για τα κατακόρυφα χωρίσματα που φέρουν βάρος, με τον όρο ότι 

τα τοιχώματα που περιβάλλουν την ομάδα των κρυπτών έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με 

την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.  

vi. Κάθε κρύπτη, είτε είναι χωριστή, είτε ανήκει σε ομάδα, θα φέρει απαραίτητα πλάκα 

σφραγίσεως του ανοίγματος της εισόδου της. Προκειμένου για ομαδικές κρύπτες θα υπάρχει 

παρόμοια πλάκα σφραγίσεως και στην κοινή είσοδό τους από τον κτιστό τάφο.  

vii. Η παραπάνω πλάκα σφραγίσεως θα είναι από ανθεκτική, χωρίς πόρους φυσική ή 

τεχνητή πέτρα πάχους 3 εκ. τουλάχιστον (μάρμαρο, αμιαντοτσιμέντο κλπ.). Οι πλάκες 

σφραγίσεως θα στερεώνονται με τσιμεντοκονία μετά τον ενταφιασμό του πτώματος, για να 

εξασφαλιστεί πλήρης και μόνιμη στεγανότητα. Οι παραπάνω πλάκες σφραγίσεως 

τοποθετούνται ανεξάρτητα από τις τυχόν εξωτερικές επενδύσεις των μετώπων, με 

διακοσμητικές πλάκες από μάρμαρο κλπ.  

viii. Για τον υπολογισμό των στοιχείων που στηρίζουν τους κτιστούς τάφους, θεωρείται το 

ίδιο βάρος επαυξημένο κατά το εκάστοτε ωφέλιμο φορτίο, που σε καμία περίπτωση δεν θα 

είναι μικρότερο από 500 Kg/μ2.  

ix. Οι διάδρομοι των κτιστών τάφων και οι επισκέψιμοι γενικά χώροι τους θα αερίζονται 

καλά με κατάλληλα ανοίγματα.   

  

 

4. Δεν  επιτρέπεται  καμιά  προσθήκη ταφείου σε  βάρος της  ρυμοτομίας  του  χώρου. Οι 

παραχωρούμενοι χώροι έχουν καθοριστεί από σχεδιαγράμματα (τοπογραφικά ταφολόγια) 

εκπονηθέντα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και εγκριθέντα από το Δημοτικό 

Συμβούλιο και η πιστή εφαρμογή των σχεδιαγραμμάτων αυτών από την Υπηρεσία του 

Νεκροταφείου είναι υποχρεωτική. 

5. Πριν από την έναρξη κατασκευής των μνημείων με αίτηση του ενδιαφερομένου 

χορηγείται άδεια κατασκευής ταφείου. Άδεια κατασκευής μνημείου δεν δίνεται σε 

επαγγελματία κατασκευαστή ο οποίος δεν έχει καταθέσει την εγγυητική επιστολή (άρθρο 20 

του παρόντος περίπτωση (η)). 

6. Απαγορεύεται η εισαγωγή και τοποθέτηση ακατέργαστων υλικών οποιασδήποτε φύσης 

καθώς και η επεξεργασία ή προπαρασκευή τους μέσα στο χώρο των νεκροταφείων. 

7. Η εργασία των ιδιωτών επί των τάφων θα περιορίζεται μόνο στην τοποθέτηση των 

υλικών ή συναρμολόγησή τους χωρίς να εμποδίζεται με κανένα τρόπο η κυκλοφορία στους 

διαδρόμους των Νεκροταφείων. Σε κάθε περίπτωση θα αποκαθίστανται τυχόν φθορές ή 

ακαταστασίες εντός και εκτός του χώρου των κοιμητηρίων. Κάθε εργολήπτης ανεγέρσεως 

και εξωραϊσμού μνημείων υποχρεούται να ενημερώνει την υπηρεσία για την έναρξη και το 

είδος των εργασιών καθώς και για τα στοιχεία του ταφείου στο οποίο θα εκτελέσει 

εργασίες. Σε κάθε περίπτωση ευρίσκεται υπό τον έλεγχο της Υπηρεσίας διαχείρισης του 

κοιμητηρίου και οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της.  

8. Απαγορεύεται η κοπή δέντρων και κάθε άλλη εργασία πρασίνου (Δεντροφυτεύσεις, 

ψεκασμοί κ.τ.λ.) χωρίς συνεννόηση με το αντίστοιχο Τμήμα των Υπηρεσιών του Δήμου. 

9. Κατά την ταφή απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου µε κάλυμμα από γυαλί ή άλλο 

παρεμφερές ανθεκτικό υλικό. 

10. Κάθε κατασκευή που τοποθετείται σε ταφείο ή στο μνημείο και δεν πληροί τις 

καθορισμένες προδιαγραφές ή αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος αφαιρείται με ευθύνη 

του υπόχρεου του ταφείου ή με ενέργειες των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου 

καταλογίζοντας τις δαπάνες στον υπόχρεο του ταφείου.  
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Άρθρο 22 
Επεμβάσεις στο χώρο του κοιμητηρίου 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ή ορισμένη από αυτό Επιτροπή συμβουλευτικού χαρακτήρα μπορεί 

να κάνει προτάσεις για δυνατές αναπλάσεις χώρων, ανέγερση μνημείων, καλλωπισμό κλπ 

στα υπάρχοντα Νεκροταφεία.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 
Άρθρο 23 

Επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη τελών και δικαιωμάτων 

1. Τα επιβαλλόμενα τέλη και δικαιώματα συναρτώνται με την παραχώρηση ιδιαίτερων 

ιδιωτικών δικαιωμάτων επί ορισμένου χώρου ταφής, εκ μέρους του διοικούντος το 

κοιμητήριο δήμου. Ως εκ τούτου, υπόχρεοι προς καταβολή των εν λόγω δικαιωμάτων 

ή τελών καθίστανται αποκλειστικά οι συγγενείς των νεκρών ή προσφιλή τους πρόσωπα, 

στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες, όπως η διάθεση χώρου για τον ενταφιασμό των 

προσφιλών τους προσώπων, για την οποία καταβάλλεται ανάλογο δικαίωμα (σύσταση 

οικογενειακού τάφου, πενταετής ταφή)10.  

2. Για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών καταβάλλονται τα παρακάτω δικαιώματα 

και τέλη: 

α. ετήσια 

• Δικαίωμα ανανέωσης/παράτασης χρόνου ταφής σε ταφεία Α’ και Β’ κατηγορίας. 

• Δικαίωμα ετήσιας φύλαξης οστών στο οστεοφυλάκιο. 

β. εφάπαξ 

• Δικαίωμα  σύστασης ταφείου Β΄ κατηγορίας 

• Δικαίωμα ταφής (ενταφιασμού και ανέγερσης μνημείου) σε ταφεία Α’ και Β΄ 

κατηγορίας 

• Δικαίωμα ανακομιδής οστών από ταφείο Α΄ και  Β΄ κατηγορίας 

• Δικαίωμα ιεροπραξιών 

 
Άρθρο 24 

Ύψος τελών και δικαιωμάτων 
Το ύψος των τελών και δικαιωμάτων θα καθορίζεται για κάθε έτος με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 25 
Δωρητές 

Κάθε είδους δωρεά δημοτών υπέρ των δημοτικών νεκροταφείων γίνετε αποδεκτή έπειτα 

από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και χρησιμοποιείται σύμφωνα με την 

επιθυμία των δωρητών. Στις περιπτώσεις αυτές δύναται με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου να παραχωρηθεί στον δωρητή ταφείο σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος 

Κανονισμού.  

 
Άρθρο 26 

Παραβάσεις 
Οι εργολήπτες εργασιών εντός του κοιμητηρίου θα πρέπει να έχουν προηγουμένως 

εγγραφεί στο μητρώο κατασκευαστών. Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών από μη 

εγγεγραμμένο εργολήπτη θα επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο 500,00 ευρώ. 

                                                 
10 ΥΠ.ΕΣ. 35535/14.12.2011 
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Σε περιπτώσεις που το μνημείο δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 21 του 

παρόντος θα επιβάλλεται στον παραβάτη/υπόχρεο του ταφείου πρόστιμο 1000,00 ευρώ 

ενώ θα πρέπει να ανακατασκευάσει το μνημείο σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

Υλικά και προϊόντα εκσκαφής θα πρέπει να απομακρύνονται με ευθύνη του εργολήπτη. Σε 

αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο 1000,00 ευρώ. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις παραβάσεων δύναται να επιβληθεί και η απαγόρευση εισόδου 

του κατασκευαστή για ένα μήνα στα νεκροταφεία του δήμου. Σε περιπτώσεις που κατ’ 

εξακολούθηση σημειώνονται παρατυπίες από μέρους του κατασκευαστή, δύναται να 

απαγορευτεί η είσοδός του για εργασίες στα νεκροταφεία του δήμου ως και ένα χρόνο τη 

φορά και κατάπτωση υπέρ δήμου της εγγυητικής του και υποχρεώνεται στην καταβολή εκ 

νέου του τέλους αυτού για την είσοδό του στο νεκροταφείο ξανά μετά τη λήξη της 

απαγόρευσής του. 

Απαγόρευση εισόδου ως και ένα χρόνο τη φορά, μπορεί να επιβληθεί σε όλους τους 

επαγγελματίες που συσχετίζονται με το χώρο (κατασκευαστές, γραφεία τελετών, 

νεκροθάφτες κ.α.) σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμόδιων 

για τη διοίκηση και διαχείριση των νεκροταφείων οργάνων.    

Για τις απαγορεύσεις της 1ης παραγράφου του άρθρου 17 ισχύουν οι διατάξεις και τα 

πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. και για τις απαγορεύσεις της 4ης παραγράφου του ίδιου άρθρου 

επιβάλλεται πρόστιμο τόσο στον ενασχολούμενο όσο και στο δικαιούχο του ταφείου, ίσο με 

το δεκαπλάσιο του ισχύοντος κάθε φορά δικαιώματος ταφής. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του παρόντος κανονισμού για την οποία δεν 

καθορίζεται το ποσό του προστίμου από τον παρόν κανονισμό, ο Υπεύθυνος των Δημοτικών 

Νεκροταφείων υποχρεούται να εισηγηθεί την παράβαση στο Δημοτικό συμβούλιο το οποίο 

με απόφασή του, θα ορίσει και το πρόστιμο για τον παραβάτη. Το πρόστιμο δεν μπορεί να 

είναι μικρότερο από το ποσό του τέλους ταφής και μεγαλύτερο από το δεκαπλάσιο του 

ποσού της παραχώρησης χρήσης ταφείου κατηγορίας «Β’». Το πρόστιμο επιβάλλεται 

έπειτα από γνωστοποίηση της παράβασης στον παραβάτη και εξέταση των εγγράφων 

απόψεών του. Σε περίπτωση που ο παραβάτης αμελήσει να υποβάλλει απόψεις το πρόστιμο 

επιβάλλεται ερήμην του. Ο παραβάτης σε κάθε περίπτωση οφείλει να συμμορφωθεί με τον 

ισχύοντα κανονισμό. 

  
Άρθρο 27 

Αναπροσαρμογή τελών και δικαιωμάτων 
1. Τα τέλη και δικαιώματα που προβλέπει ο παρών κανονισμός αναπροσαρμόζονται µε 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν εισηγήσεως της υπηρεσίας. 

2. Σε περίπτωση που η απόφαση αναπροσαρμογής δεν ορίζει το χρόνο έναρξης της ισχύος 

της, η αναπροσαρμογή ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. 

 
Άρθρο 28 

Μεταβατικές Διατάξεις 

1. Παραμένουν ως έχουν τάφοι των ιστορικών προσώπων, των ηρώων, των πεσόντων 

στρατιωτών του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, των εκτελεσθέντων από τους γερμανούς, 

των πεσόντων υπέρ πατρίδας εν καιρώ ειρήνης, των ευεργετών της πόλης και για όσους 

υπάρχουν ανάλογες αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων. 

2. Τα υπάρχοντα στα νεκροταφεία του δήμου ταφεία μετά την έκδοση του παρόντος 

κανονισμού χαρακτηρίζονται όλα ως Α΄ κατηγορίας. Εξαιρούνται αυτά για τα οποία θα 

κατατεθεί σχετικό δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου από το Δήμο.    

3. Υπάρχοντα ταφεία για τα οποία δεν μπορεί να καθοριστεί υπόχρεος περιέρχονται 

αυτοδίκαια στο Δήμο χωρίς άλλες διατυπώσεις. Ταφεία για τα οποία δεν αποδεικνύεται 

ταφή, άσχετα από τη καταβολή ή μη του οφειλόμενου τέλους ή δε θα κατατεθεί το σχετικό 
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δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου περιέρχονται στο δήμο χωρίς άλλες διατυπώσεις. 

Ταφεία για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί τα πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα από τους 

δικαιούχους, ανακαλείται η παραχώρησή τους μετά την παρέλευση δεκαετίας.  

Τα ταφεία που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο ο δήμος μπορεί να τα διαθέσει 

ελεύθερα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 

4. Χώροι για δημιουργία ταφείων Β΄ κατηγορίας δύναται να οριστούν σε τμήματα των 

υπαρχόντων κοιμητηρίων κατόπιν σχεδίου που θα εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία. 

5. Υπάρχοντα ταφεία, ασχέτου κατηγορίας ή προηγούμενης απόφασης (χαρακτηρισμένα ως 

διπλό ταφείο ή μαυσωλείο ή Α΄κατηγορίας κλπ), μπορούν έπειτα από εκχώρηση σχετικού 

ιδιαίτερου δικαιώματος επί του συγκεκριμένου χώρου ταφής και την καταβολή του 

ανάλογου δικαιώματος, να συσταθούν ως ταφεία κατηγορίας Β’ όπου αυτό επιτρέπεται 

ανάλογα με τη δυνατότητα της εξασφάλισης χώρου ταφής και την πληρότητα του 

νεκροταφείου. Στα ταφεία αυτά θα ισχύσουν όλα τα σχετικά με τα ταφεία Β΄κατηγορίας 

αναφερόμενα στον παρόντα κανονισμό. 

6. Υπάρχοντα ταφεία που έχουν δηλωθεί ως μαυσωλεία με προηγούμενους κανονισμούς 

μπορούν να μεταγραφούν ως ταφεία Β΄ κατηγορίας μετά από απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου εφόσον ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης συνδέεται συγγενικά με τον αρχικό 

δικαιούχο του τάφου και καταβάλει το ποσό κτήσης. Στις περιπτώσεις αυτές δεν ανήκουν 

ταφεία που δημιουργήθηκαν τιμής ένεκεν κατόπιν αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και 

δεν άλλαξε η χρήση τους από τους αρχικούς ενταφιασμούς. Τα ταφεία αυτά παραμένουν ως 

έχουν.  

7. Τα τέλη και δικαιώματα παραμένουν ως έχουν και για τις κατηγορίες που αφορούν όπως 

αυτές ισχύουν μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο ψηφίστηκε ο παρόν 

κανονισμός.  

 

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ.626/2017 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                    
      Άρτα αυθημερόν                                                  
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου  
 
   Θόδωρος Ντέμσιας   
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