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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Εκ του πρακτικού της υπ΄αριθμ. 7ης/2011
Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 2ο: «Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου». 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     31 /2011
Στην Ερμιόνη σήμερα την  25η Μαΐου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
19.00’, το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 502/20.05.2011 
πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης κ.  
Ιωάννη Κρητσωτάκη, που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Κοινοτικό 
Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 για 
τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι 
υπάρχει απαρτία εφόσον σε σύνολο πέντε (5) Συμβούλων ήταν παρόντες  
οι πέντε (5):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
                                                         

1. Πρόεδρος: Κρητσωτάκης Ιωάννης 
2. Αντιπρόεδρος:Αραπάκης Ιωάννης
3. Σύμβουλος:Δρουγκάνης Μιχαήλ

4. Σύμβουλος: Δάγκλης Χρήστος
5. Σύμβουλος: Μέξης Παναγιώτης

ουδείς

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Κασνέστη 
Διαμαντούλα για τη τήρηση των πρακτικών .
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν με μαγνητοφωνική συσκευή. 
Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
Θέτω υπόψη του Δημοτικού Κοινοτικού Συμβουλίου το ακόλουθο σχέδιο 

κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών κοιμητηρίων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Μάιος 2011
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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 του Δήμου Ερμιονίδας.

Άρθρο 2

Νομικό πλαίσιο

1. Ο Κανονισμός Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων διέπεται 

από τις διατάξεις της παρακάτω Νομοθεσίας:

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 Β" 542/1961 «Περί των τηρητέων υπό των δήμων και κοινοτήτων

βιβλίων και του τύπου αυτών» (ΦΕΚ 136/Α)

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

Κοινωνικών Υπηρεσιών «Περί όρων για την ίδρυση κοιμητηρίων» (ΦΕΚ

424/Β)

- Και από κάθε άλλη σχετική διάταξη Νόμου που δεν αντιστρατεύεται 

τον κανονισμό τούτο.

2. Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του 

Δήμου

αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως δημοτικού
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πράγματος. Ο χώρος επί του οποίου παραχωρείται 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 θανάτου.

Άρθρο 3

Περιγραφή

Ο Δήμος Ερμιονίδας έχει στην περιφέρεια του κοιμητήρια που 

βρίσκονται στις θέσεις :

……………………………………………………………………………

Όπως αυτά φαίνονται στα επισυναπτόμενα τοπογραφικά 

διαγράμματα και περικλείονται από μαντρότοιχους. 

Αποτελούνται : 

α) από τους χώρους ταφής, 

β) από τον ιερό ναό,

γ) από τα οστεοφυλάκια και

δ) από το χωνευτήριο (όπου υπάρχει). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Άρθρο 4

Ώρες λειτουργίας

1. Τα Νεκροταφεία λειτουργούν όλες τις ημέρες της εβδομάδας από 

την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου. 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 5

Ευταξία - Καθαριότητα

Η εικόνα των κοιμητηρίων μαρτυρεί το πολιτιστικό επίπεδο των 

κατοίκων της πόλης. 
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Για την καλή εικόνα και λειτουργία του κοιμητηρίου απαγορεύεται :

α) Η είσοδος σε οποιοδήποτε όχημα που δεν έχει σχετική άδεια από 

τον Δήμο.

β) Η τοποθέτηση οποιασδήποτε διαφημιστικής πινακίδας, πένθιμων 

αντικειμένων, καθώς και η πώληση πραγμάτων.

γ) Η επεξεργασία των μαρμάρων για τους τάφους στο χώρο του 

κοιμητηρίου, παρά μόνο οι εργασίες των ιδιωτών τεχνιτών μετά από 

σχετική άδεια του Δήμου για την τοποθέτηση και συναρμολόγηση 

υλικών, τα οποία θα πραγματοποιούνται κατά τις ώρες λειτουργίας του 

κοιμητηρίου.

δ) Το φύτεμα λουλουδιών ή δέντρων περιφερειακά των μνημάτων.

ε) Η εγκατάλειψη πάσης φύσεως υλικών και απορριμμάτων που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον καθαρισμό των τάφων, άναμα  καντηλιών 

κλπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Ενταφιασμός Νεκρών

Άρθρο 6

Ταφή

1.    Δικαίωμα ταφής στο Δημοτικό κοιμητήριο έχουν οι Δημότες του 

Δήμου Ερμιονίδας.                                                                                                                                                   

Επίσης το ίδιο δικαίωμα έχουν μετά τους δημότες, κατά 

προτεραιότητα και οι αποδεδειγμένα κάτοικοι του Δήμου για πάνω από 

δύο έτη, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα χώρου.

2. Ο ενταφιασμός κάθε νεκρού επιτρέπεται μετά την πάροδο 12 ωρών 

από το νομίμως πιστοποιηθέντα θάνατο και σε περίπτωση νεκροτομής, 

αμέσως μετά από αυτή.

3. Ενταφιασμός δεν γίνεται, εάν δεν προσκομισθεί στον υπεύθυνο 

του νεκροταφείου ή άδεια ταφής που χορηγείται από την οικεία δημοτική 

αρχή και καταχωρείται στο σώμα της ληξιαρχικής πράξης θανάτου.                                                                                                                                                                                            
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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 7

Διαστάσεις Τάφων

Οι τάφοι θα έχουν διαστάσεις 2,50μ. μήκος, 1,50 μ. πλάτος και 

ύψος 1,00 μ.(εκτός σταυρού) ή όπως έχει διαμορφωθεί από τις 

πραγματικές συνθήκες.               

Άρθρο 8

Δικαιούχοι οικογενειακών τάφων             

1. Δικαίωμα ταφής στους οικογενειακούς τάφους έχουν και θα έχουν 

μετά την ψήφιση του παρόντος κανονισμού όσοι εν ζωή υπήρξαν 

Δημότες και Δημότισσες του Δήμου Ερμιονίδας και των πρώην Δήμων 

και Κοινοτήτων που καταργήθηκαν, για την συνένωση του σημερινού 

Δήμου Ερμιονίδας. 

2. Στους οικογενειακούς τάφους ενταφιάζονται:

α)   Οι σύζυγοι.

β) Oί σε ευθεία γραμμή ανιόντες και κατιόντες των συζύγων. 

Περιλαμβάνονται και τα νόμιμα θετά ή αναγνωρισθέντα δικαστικώς 

τέκνα και οι κατιόντες αυτών. 

γ)   Άτεκνοι αδελφοί/αδελφές, καθώς και άγαμοι αδελφοί / 

αδελφές.

3. Μετά την ψήφιση του παρόντος κανονισμού θα γίνει καταγραφή 

των υπαρχόντων οικογενειακών τάφων σε κάθε κοιμητήριο με ευθύνη 

των αρμόδιων Αντιδημάρχων σε συνεργασία με τους Προέδρους των 

Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.   
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4. Μετά την ψήφιση του παρόντος κανονισμού, λόγω στενότητας 

χώρου στα κοιμητήρια του Δήμου μας, καμία παραχώρηση χώρου για 

δικαίωμα ταφής δεν θα γίνεται παρά μόνο για τον ενταφιασμό 

αποθανόντος.                                                                                             

Άρθρο 9

Κατάργηση οικογενειακών τάφων                                                                   

Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται από 

τη χρήση τους, περιέρχονται στο Δήμο, ο οποίος τους διαθέτει 

ελεύθερα και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Τα υπάρχοντα 

οστά ανακομίζονται με την φροντίδα των δικαιούχων και σύμφωνα με τις 

διατάξεις του κείμενου κανονισμού.

Άρθρο 10

Τιμητικοί τάφοι

Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του, να παραχωρεί 

δωρεάν  τάφους, σαν εκδήλωση τιμής σε πρόσωπα, που με την κοινωνική 

και εθνική τους δράση, προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες στο Δήμο και στο 

Έθνος.

Άρθρο 11

Επιγραφές τάφων

Οι επιγραφές των τάφων θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Σε 

περίπτωση ταφής αλλοδαπών επιτρέπεται η επιγραφή να είναι στη 

γλώσσα της πατρίδας του με την προϋπόθεση να είναι και στην ελληνική 

γλώσσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Ανακομιδή Οστών                                                                                
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Άρθρο 12                                                                                                                 

Έννοια Ανακομιδής

1. Ανακομιδή νεκρού ονομάζεται η μεταφορά γενικά από τον τάφο, 

των οστών του νεκρού ύστερα από πλήρη αποσύνθεση του πτώματος, για 

να φυλαχθούν ή να τοποθετηθούν σε άλλο μέρος. Τα οστά φυλάσσονται 

στο οστεοφυλάκιο, στο χώρο δηλαδή του κοιμητηρίου, που είναι 

στεγασμένος ἠ κλειστός και περιλαμβάνει κατάλληλες υποδοχές για τη 

φύλαξη των οστών των ανακομιζομένων νεκρών.                                                                              

2.     Εάν δεν πρόκειται να φυλαχθούν στο οστεοφυλάκιο, τα οστά μετά 

την ανακομιδή τοποθετούνται στο χωνευτήριο. Χωνευτήριο ονομάζεται ο 

χώρος στο έδαφος του κοιμητηρίου, που χρησιμοποιείται για την 

τοποθέτηση των οστών ανακομιζομένων νεκρών.

3. Εάν μετά την εκταφή τα οστά πρόκειται να μεταφερθούν εκτός 

νεκροταφείου σε άλλο κοιμητήριο, ή σε άλλο ιδιωτικό χώρο απαιτείται 

συγκατάθεση της οικίας Υγειονομικής Αρχής.

Άρθρο 13                                                                                                                 

Χρόνος Ανακομιδής

1.      Η ανακομιδή οστών θα γίνεται με την συμπλήρωση της πενταετίας 

από την ταφή υποχρεωτικά. Αν κατά την ανόρυξη τάφου για την 

ανακομιδή των οστών νεκρού, διαπιστωθεί ότι το πτώμα δεν έχει 

διαλυθεί τελείως, παραμένει στο τάφο για  12 μήνες ακόμα.

2.       Η διαδικασία θα γίνεται παρουσία των συγγενών, κατόπιν 

ειδοποιήσεως από το Δήμο και η φύλαξη των οστών θα γίνεται στο 

οστεοφυλάκιο του κάθε κοιμητηρίου.                                                                                                          

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Διοίκηση – Διαχείριση - Είσπραξη Τελών

                                          

Άρθρο 14

Αρμόδια όργανα
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           Η διοίκηση και η διαχείριση των κοιμητηριών ασκείται από το 

Δήμο δια των αρμόδιων υπηρεσιών. Υπεύθυνος για τη λειτουργία των 

κοιμητηρίων, την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, 

είναι ο Αντιδήμαρχος της αντίστοιχης ενότητας, σε συνεργασία με τον 

εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοτικής ἠ Τοπικής Κοινότητας.

Άρθρο 15

Χαρακτήρας Εσόδων                                             

Τα έσοδα του Δήμου από τα κοιμητήρια είναι δικαιώματα ἠ τέλη 

που επιβάλλονται για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης και της 

λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 16

Είσπραξη Τελών                                          

1.   Η άδεια ταφής θα παρέχεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 

καταβάλλοντας το ποσό  των 20 Ευρώ. Επίσης το ποσό των 100 Ευρώ 

εφάπαξ για τα πέντε έτη ταφής.

2. Άδεια για κατασκευή μαρμάρινου τάφου, θα παρέχεται από το 

Δήμο καταβάλλοντας το ποσό των 200 Ευρώ. Η μαρμάρινη 

υπερκατασκευή του τάφου πρέπει να είναι ελαφρά και τα υλικά να 

απομακρύνονται με ευθύνη των   συγγενών κατά την εκταφή. Για την 

διατήρηση, (παλαιών και νέων) τάφων πέραν της πενταετίας και την 

δέσμευση του συγκεκριμένου ταφικού χώρου επιβάλλονται τέλη 

διατήρησης 20 Ευρώ/ανά έτος.  

3. Η φύλαξη των οστών είναι δυνατή στο οστεοφυλάκιο του κάθε 

κοιμητηρίου καταβάλλοντας το ποσό των 10 Ευρώ ανά έτος.

4. Οι άποροι του Δήμου μας θα ενταφιάζονται δωρεάν και δεν θα 

επιβαρύνονται με κανένα τέλος.

5. Τα έσοδα των Ιερών Ναών θα περιέρχονται στην Ιερά Μητρόπολη 

Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδος.

Άρθρο 17
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Διατήρηση τιμητικών τάφων/μνημείων

Ιδιαίτερη φροντίδα και μέριμνα πρέπει να καταβάλλεται εκ μέρους 

του Δήμου για την καλή διατήρηση παλαιών τάφων, στους οποίους έχουν 

ενταφιαστεί προσωπικότητες που έπαιξαν ρόλο στην τοπική ή εθνική 

ιστορία. 

Το ίδιο ενδιαφέρον πρέπει να καταβάλλεται για την διατήρηση σε 

καλή κατάσταση παλαιών τάφων – μνημείων που κατασκευάστηκαν 

κάποτε με ιδιαίτερη μαρμαρογλυπτική τέχνη. 

Άρθρο 18
Ισχύς του κανονισμού

Ο παρών κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει αμέσως μόλις εγκριθεί 

από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερμιονίδας και καταργείται κάθε 

προηγούμενος και κάθε απόφαση που δεν είναι σύμφωνη με αυτόν.

Για όποιο θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισμό, 

αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού πάρει υπόψη του τις σχετικές 

διατάξεις του νόμου.

Τον λόγο πήρε ο κ.Μέξης και είπε:

Σχετικά με το άρθρο 4,

Φραγμό στον πόνο και τη θλίψη δεν βάζουμε. Πρέπει να υπάρχει 

σεβασμός. Προτείνουμε απάλειψη της πρότασης : σε ώρες που δεν 

λειτουργεί το νεκροταφείο απαγορεύεται η είσοδος σε οποιοδήποτε.

Σχετικά με το άρθρο 5,

Να προστεθεί στην Ε παράγραφο την απομάκρυνση πάσης φύσεως 

υλικών εντός του νεκροταφείου την έχουν οι τεχνίτες και οι ιδιώτες.

Σχετικά με το άρθρο 13,

Απάλειψη της υποχρεωτικής ανακομιδής μετά την πενταετία. Είναι πολύ 

νωρίς η εκταφή για συναισθηματικούς λόγους. Προτείνουμε επί του 

παρόντος τα 10 χρόνια και σταδιακά και σύμφωνα με τις συγκυρίες να 

ανέλθουμε στην πενταετία.
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Σχετικά με άρθρο το 14,

Να προστεθεί άτομο για τη φύλαξη και τη διατήρηση του Νεκροταφείου. 

Αφορά την εύρυθμη λειτουργία και την ευταξία καθώς και τη δημιουργία 

θέσεως εργασίας.

Σχετικά με το άρθρο 16,

Σεβασμό και όχι εκμετάλλευση του πόνου. Η ταφή είναι κοινωνικά ιερό 

μυστήριο. Προτείνουμε για 30€ την πενταετία εφάπαξ, καμιά αύξηση 

λόγω κρίσης. Προτείνουμε για τα 200€ της άδειας κατασκευής 

μαρμάρινου τάφου να είναι ενδεικτικά 50€ διότι δεν προσφέρουμε τίποτα 

εμείς σαν Δήμος και η επιβάρυνση είναι των δημοτών μας.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Δάγκλης και είπε : «Το κοιμητήριο είναι 

εικόνα πολιτισμού γι’ αυτό πρέπει να καθαρίζεται συχνά ο χώρος κάτι 

που μπορεί να γίνει με ένα φύλακα».

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Πρόεδρος και είπε προτείνω για κάθε 

οικογένεια να αντιστοιχεί ένας μόνο οικογενειακός τάφος. Όταν 

υπάρχουν πολύχρονες οφειλές στα τέλη ταφής να γίνεται άμεσα η εκταφή 

του νεκρού. Λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής  προτείνουμε η 

ανακομιδή να γίνεται μετά την επταετία.. Σχετικά με το άρθρο 16 

προτείνουμε το ποσό των 200€ που αφορά την έκδοση άδειας για 

κατασκευή μαρμάρινου τάφου να γίνει 100€

Καλείται το Δημοτικό Κοινοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Κοινοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε  υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου, 

του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 και 100 του Ν.3463/2006, ύστερα από 
σχετική συζήτηση των μελών του:

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία:
Ψηφίζεται ο κανονισμός λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου 

Ερμιονίδας ως έχει με τις αλλαγές στα παρακάτω άρθρα:
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Άρθρο 9

Κατάργηση οικογενειακών τάφων                                                                   

Να προστεθεί: 

Β. Σε κάθε οικογένεια να αντιστοιχεί ένας μόνο οικογενειακός τάφος. 

Άρθρο 13

Χρόνος Ανακομιδής

1.      Η ανακομιδή οστών θα γίνεται με την συμπλήρωση της επταετίας 

από την ταφή υποχρεωτικά.(Λόγω ιδιαιτερότητας του χώρου)       

Άρθρο 14

Αρμόδια όργανα

Να υπάρχει άτομο για τη φύλαξη, την εύρυθμη λειτουργία και την 

ευταξία  του Κοιμητηρίου.

Άρθρο 16

Είσπραξη Τελών

1. Άδεια για κατασκευή μαρμάρινου τάφου, θα παρέχεται από το Δήμο   

καταβάλλοντας το ποσό των 100 Ευρώ. 

Να προστεθεί: 

2. Όταν υπάρχουν πολύχρονες οφειλές στα τέλη ταφής να γίνεται άμεσα 

η εκταφή του νεκρού. 

Μειοψηφούντων των κ.κ. Δάγκλη Χρήστου και Παναγιώτη Μέξη σε επί 
μέρους άρθρα όπως αναφέρονται κατά την εισήγηση του καθενός.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     31/2011

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό 
υπογράφεται όπως 
παρακάτω:

Ο Πρόεδρος: Ιωάννης Κρητσωτάκης
Ο Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Αραπάκης 
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Οι Δημοτικοί Κοινοτικοί Σύμβουλοι: Μιχάλης Δρουγκάνης, Χρήστος 
Δάγκλης, Παναγιώτης Μέξης, 

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 


