
 

 
Αφού ανέγνωσε η Πρόεδρος την εισήγηση - απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του κανονισμού 
λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων,  στη συνέχεια  κάλεσε το Δ.Σ να αποφασίσει σχετικά επί του 
θέματος. 
Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, 

καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 65,67 και 69 του Ν.3852/2010 & των άρθρων 75 και 93 του Δ.Κ.Κ. 

(Ν.3463/06): 

 

                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την έκδοση κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του νησιού μας, ο οποίος να έχει, 
κατόπιν μίας  τροποποίησης στο σημείο ΄΄Κάθε κοιμητήριο……..και Ραφαήλ΄΄, την τελική εξής μορφή :   
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΝΗΣΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ. 

 
Άρθρο 1 - Σκοπός 
Ο σκοπός αυτού του κανονισμού είναι η αναγνώριση και η  καθιέρωση  κανόνων και διαδικασιών για 
τη Διοίκηση,  τη Διαχείριση και  τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων Αμοργού καθώς και τη 
συντήρηση και την αισθητική αυτών. 
 
Άρθρο 2 – Περιγραφή 
Τα Δημοτικά Κοιμητήρια της Αμοργού βρίσκονται στην περιοχή των αντίστοιχων Τοπικών Κοινοτήτων 
και αποτελούν παραδοσιακούς χώρους ταφής των νεκρών κάθε περιοχής. Αυτά είναι : 

 Το Κοιμητήριο Χώρας  στους Μύλους. 

 Το Κοιμητήριο Καταπόλων στο Ξυλοκερατίδι. 

 Το Κοιμητήριο Αιγιάλης στη Λαγκάδα. 

 Το Κοιμητήριο Αιγιάλης στο Ποταμό στη θέση Χονδρολιά. 

 Το Κοιμητήριο Θολαρίων. 

 Το Κοιμητήριο Βρούτση. 

 Το Κοιμητήριο Αρκεσίνης.  

 Το Κοιμητήριο Κολοφάνας - Καλοταρίτισσας στη θέση Παραδείσια. 

Κάθε Κοιμητήριο έχει και ένα οστεοφυλάκιο, στο οποίο φυλάσσονται τα οστά των κεκοιμημένων μετά 
την εκταφή τους. Σε κάποια από τα κοιμητήρια υπάρχουν και ιεροί ναοί όπως ο Ιερός Ναός των Τριών 
Ιεραρχών στο Κοιμητήριο των Καταπόλων, του Αγίου Μάρκου στο κοιμητήριο της Λαγκάδας και του 
Αγ. Κηρύκου και της Μητρός αυτού Ιουλίτης στο κοιμητήριο των Θολαρίων. 
Τα Τοπογραφικά Διαγράμματα των Κοιμητηρίων είναι συνημμένα  σ΄ αυτό τον Κανονισμό. 
 
Άρθρο 3 – Νομικό πλαίσιο.  
1.Ο κανονισμός λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων: 

α) Εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 37του Δ.Κ .Κ (ΠΔ 410/95) και του άρθρου 4 παρ. 1 του 

Α.Ν 582/1968, εμπεριέχονται δε σ΄ αυτόν όλες οι σχετικές ρυθμίσεις. 

β)Αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει τοπική ισχύ ουσιαστικού νόμου και η παράβαση του 
οποίου τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 459 του ποινικού κώδικα (Άρθρο 37 παρ. 4 Π.Δ 410/1995). 
 
Άρθρο 4 – Νομικός χαρακτήρας. 
α) Η ίδρυση, συντήρηση , διοίκηση και διαχείριση των Κοιμητηρίων ανήκει στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα των Δήμων. 
β)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. 
γ)Η παραχώρηση ιδιαιτέρου δικαιώματος ταφής  εκ μέρους του Δήμου αποτελεί διοικητικής φύσεως 
παραχώρηση αδείας χρήσεως δημοτικού πράγματος. Ο χώρος επί του οποίου παραχωρείται το 
δικαίωμα χρήσης, δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του προσώπου στο οποίο γίνεται η 
παραχώρηση και δεν είναι επιδεκτικός οποιασδήποτε μεταβιβάσεως προ τρίτους με πράξεις εν ζωή η 
αιτία θανάτου. 
 
Άρθρο 5 –Λειτουργία Κοιμητηρίων. 
α) Όλοι οι νεκροί στα Δημοτικά Κοιμητήρια της Αμοργού παραμένουν ενταφιασμένοι τουλάχιστον 5 
χρόνια από την ημέρα ταφής. 
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β) Στα Δημοτικά Κοιμητήρια της Αμοργού ενταφιάζονται όλα τα πρόσωπα που αποθνήσκουν στη 
Διοικητική  Περιφέρεια  του  Δήμου και οι δημότες  που  κατοικούν εκτός Περιφέρειας. Άπαντες, 
ανεξαρτήτως εθνικότητας και θρησκεύματος . Ο Δήμος καθορίζει ιδιαίτερο χώρο για τον ενταφιασμό 
μη Ορθοδόξων ή άλλων αλλόθρησκων, κατόπιν σύμφωνης  γνώμης της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως, 
εντός των Δημοτικών Κοιμητηρίων (Άρθρο 6 του Α.Ν 582/1968).  
γ) Επιτρέπεται ο ενταφιασμός μη δημοτών ή μη μόνιμων κάτοικων  του Δήμου, εφ΄ όσον υπάρχει 
διαθέσιμος και επαρκής χώρος για τη κάλυψη των αναγκών των μόνιμων κατοίκων του Δήμου 
Αμοργού. 
δ) Κανείς νεκρός δεν γίνεται δεκτός στα Κοιμητήρια για ενταφιασμό χωρίς φέρετρο , χωρίς τη 
προσκόμιση στην αρμόδια υπηρεσία της ληξιαρχικής πράξης θανάτου , η οποία θα περιλαμβάνει τα 
στοιχεία ενταφιασμού (Εγκύκλιος θ/131360/12503/2013/08.05.2013 ΥΠ.ΕΣ). Ο ενταφιασμός των 
νεκρών επιτρέπεται μετά την πάροδο 12 ωρών από τον νομίμως πιστοποιηθέντα  θάνατο και σε 
περίπτωση νεκροτομής, αμέσως μετά από αυτήν. 
ε) Τα δικαιώματα ταφής, παράτασης ταφής , χρήσης οστεοφυλακίου κτλ. καθορίζονται με απόφαση  
του Δημοτικού Συμβουλίου. 
στ)Η ταφή νεκρών οπλιτών του  Στρατού  του Ναυτικού  και  της   Αεροπορίας   κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του καθήκοντος  γίνεται  με δημόσια δαπάνη ή  ατελώς . 
η) Η ταφή απόρων πολιτών της Διοικητικής Περιφέρειας του Δήμου Αμοργού γίνεται ατελώς  κατόπιν  
αιτιολογημένης αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 
θ) Η ταφή μικρών παιδιών (μέχρι 5 ετών) γίνεται σε ιδιαίτερο χώρο των Κοιμητηρίων και καταβάλλεται 
το 1/3 των καθοριζόμενων  δικαιωμάτων πενταετούς ταφής.   
ι) Η είσοδος και η παραμονή στα Κοιμητήρια είναι ελεύθερη για όλους , όλες τις ημέρες της εβδομάδας 
από την Ανατολή έως τη Δύση του ήλιου. 
ια) Οι επισκεπτόμενοι τα Κοιμητήρια έχοντας πλήρη συναίσθηση του χώρου , υποχρεώνονται να 
συμμορφώνονται πλήρως προς τους κανόνες της σεμνότητας, της ευταξίας και καθαριότητας των 
χώρων, καθώς επίσης να επιδεικνύουν τον απαιτούμενο σεβασμό προς τους τάφους και τους 
νεκρούς. 
ιβ) Την ίδια επιμέλεια  και σεβασμό θα πρέπει να δείχνουν οι επισκέπτες που συνοδεύονται από 
σκυλιά ή άλλα ζώα συντροφιάς, οι οποίοι για την αποφυγή των ατυχημάτων υποχρεούνται κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψης  να τα’ αφήνουν  δεμένα στην είσοδο του κοιμητηρίου. 
ιγ)Υπεύθυνος για τη πιστή τήρηση των παραπάνω είναι η Δημοτική Αρχή, δια των Τοπικών 
Συμβουλίων και οι πολίτες. 
ιδ) Απαγορεύεται ο ενταφιασμός εκτός του χώρου των Κοιμητηρίων  ή  σε ιδιωτικούς χώρους  με 
εξαίρεση τους χώρους  των Μοναστηριών και Ησυχαστηρίων, καθώς και των περιβόλων ιδρυμάτων 
προκειμένου περί ενταφιασμού  προσωπικοτήτων που προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο ίδρυμα 
(Παρ 2 του Άρθρου 2 του Α.Ν 582/68 όπως ολοκληρώθηκε απ τη παράγραφο 3 του Άρθρου 52 του 
Ν.1416/84). 
 
Άρθρο 6 – Τάφοι. 
α) Οι  τάφοι θα έχουν διαστάσεις 2,20 μέτρα μήκος και 1 μέτρο πλάτος για τους ενήλικες και 1,20 
μέτρα μήκος και 0,50 μέτρα πλάτος για παιδιά και γενικό βάθος 1,5 μέτρα. 
β) Οι τάφοι μετά τη τοποθέτηση των νεκρών θα γεμίζουν με χώμα μέχρι την επιφάνεια  του εδάφους 
και πάνω από αυτή θα σχηματίζεται γαιόλοφος ύψους τουλάχιστον 0,25 μέτρα. 
γ)Οι τάφοι θα απέχουν  μεταξύ τους  τουλάχιστον 0,50μέτρο   έως 1 μέτρο, που θα μετράται από τα 
όρια της εκταφής. 
δ)Οι διάδρομοι, που θα υπάρχουν ανάμεσα στους τάφους θα είναι στρωμένοι με ψιλό χαλίκι, η 
τοποθέτηση του θα είναι κοινή  ευθύνη των συγγενών  των παραπλεύρως των διαδρόμων  
ενταφιασμένων. 
ε)Απαγορεύεται η κατάληψη μεγαλύτερης έκτασης από αυτή που παραχωρήθηκε αρχικά. 
στ) Απαγορεύεται η τοποθέτηση οστών επί των τάφων. 
ζ)Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου με υλικό άλλο εκτός του ξύλου. 
η)Η συντήρηση και καθαριότητα των τάφων θα γίνεται με επιμέλεια των συγγενών των 
ενταφιασμένων, οι δε υπόλοιποι χώροι του Κοιμητηρίου  από το Δήμο. 
θ) Κατασκευή Μνημείων .Κάθε τεχνίτης που εκτελεί επί τάφων ιδιωτικές εργασίες διατελεί υπό την 
επίβλεψη των αρμόδιων διοικητικών οργάνων του Δήμου και οφείλει μετά το πέρας των εργασιών να 
απομακρύνει άμεσα από το χώρο κάθε άχρηστο υλικό και να αποκαταστήσει τυχόν βλάβη που 
προξενήθηκε από τον ίδιο στο χώρο. Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος δύναται να επιβάλει αυτοτελές 
πρόστιμο για   επέμβαση στο Δημοτικό Κοιμητήριο σε βάρος των συγγενών (Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ 
35535/14.12.2011). 
 
Άρθρο 7 – Οικογενειακοί Τάφοι. 
  Δια λόγους ισονομίας και ισότητας δεν θα διατίθενται οικογενειακοί τάφοι στα  Κοιμητήρια της 
Αμοργού. Εάν τυχόν υπάρχουν τέτοιοι,  καταργούνται από της εκταφής των ενταφιασμένων σ’ αυτούς 
με πράξη του υπεύθυνου του Κοιμητηρίου. 
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Άρθρο 8– Ταφή. 
α) Η ταφή , η εκταφή και η μεταφορά οστών γίνεται σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία περί δημόσιας 
υγείας. 
β)Εντός ενός μηνός από τη ταφή καταβάλλονται από τους συγγενείς τα  απαραίτητα δικαιώματα 
ταφής. 
γ)Δεν γίνεται ταφή εάν δεν υπάρχει η  ληξιαρχική πράξη θανάτου, η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία 
ενταφιασμού. 
 
Άρθρο 9 – Εκταφή. 
α)Η εκταφή των ενταφιασμένων γίνεται μόλις παρέλθει πενταετία από τη ταφή τους, μετά από αίτηση η 
γνωστοποίηση των συγγενών τους. 
β)Η για οποιονδήποτε λόγο μεταφορά ή εκταφή νεκρών για διενέργεια αυτοψίας, προ της παρέλευσης 
πενταετίας, γίνεται μόνο κατόπιν σχετικής εντολής και άδειας του αρμόδιου  Εισαγγελέα. 
γ)Κατά την εκταφή θα απομακρύνονται τα υλικά που είναι κατασκευασμένοι οι τάφοι από τους 
συγγενείς των ενταφιασμένων, εκτός Κοιμητηρίου. 
 
Άρθρο 10 -Αναβολή- Παράταση ταφής. 
α)Αναβολή εκτελέσεως εκταφής επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και δικαιολογημένες 
επαρκώς από τους συγγενείς του ενταφιασμένου. 
β)Το δικαίωμα παράτασης ή αναβολής της εκταφής καταβάλλεται ως εξής; 

1. Για τον χρόνο που πέρασε βάσει του ισχύοντος τιμολογίου. 

2.  Για κάθε επί πλέον χρόνο όσο θα ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

γ) Αν κατά το άνοιγμα του τάφου για την εκταφή των οστών διαπιστωθεί ότι το πτώμα δεν είναι 
πλήρως αποστεωμένο, τότε ενταφιάζεται για ένα επί πλέον έτος. Αν και μετά τη παράταση του ενός 
έτους  δεν έχει επέλθει πλήρως αποστέωση, τότε και πάλι επανενταφιάζεται για ένα επιπλέον έτος. 
  
 
Άρθρο 11 – Οστεοφυλάκιο (φύλαξη οστών). 
α) Η φύλαξη των οστών γίνεται στο οστεοφυλάκιο κάθε Κοιμητηρίου, εφοδιασμένου με κιβώτια ενιαίου 
τύπου. 
β)Για τη φύλαξη των οστών στο οστεοφυλάκιο καταβάλλεται εφ' άπαξ ειδικό τέλος, για την αγορά του 
κιβωτίου και τη καθαριότητα του χώρου. Η μεταφορά οστών στα οστεοφυλάκια των κοιμητηρίων της 
Αμοργού είναι δυνατή εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χώρος και μόνο με εγγραφή άδεια από το Δήμο. 
 
 
Άρθρο 12- Διοικητικές Διατάξεις.   
α) Η Διοίκηση των Κοιμητηρίων ασκείται από το Δήμο όπως προβλέπεται από τον Οργανισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας. 
β) Υπεύθυνος  για τη λειτουργία των Κοιμητηρίων και την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού είναι ο αρμόδιος υπάλληλος που ορίζεται από το Δήμαρχο. 
γ) Υπεύθυνος για την ευταξία και αισθητική του Κοιμητηρίου είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος ή 
Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας ο οποίος ζητεί αν απαιτείται τη συνδρομή του Αντιδημάρχου 
κατ' αρχήν ή και του Δημάρχου για να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του. 
δ) Οι συγγενείς των ενταφιαζόμενων είναι υπεύθυνοι για τη διάθεση εργατικού δυναμικού κατά τη ταφή 
και την εκταφή των νεκρών. 
ε) Ο Εφημέριος στην ενορία του οποίου ευρίσκεται το Κοιμητήριο, αποτελεί ουσιαστικό σύμβουλο της 
Δημοτικής  Αρχής στη Διοίκηση του Κοιμητηρίου. 
στ) Τηρούμενα βιβλία. 
Κάθε Κοιμητήριο οφείλει τα τηρεί τα εξής βιβλία: 

1. Βιβλίο ενεργούμενων ενταφιασμών. 

2. Βιβλίο ενεργούμενων ανακομιδών. 

3. Βιβλίο φυλασσόμενων οστών  στο οστεοφυλάκιο. 

4. Βιβλίο αποθανόντων των οποίων τα οστά οδηγήθηκαν στο χωνευτήριο. 

Υπεύθυνοι  για την τήρηση και ενημέρωση των βιβλίων είναι ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου ή ο 
Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας και ο Εφημέριος της Ενορίας στην οποία υπάγεται το 
Κοιμητήριο. 
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Άρθρο 13 - Επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη Τελών και Δικαιωμάτων. 
Τα προβλεπόμενα από τον παρόντα κανονισμό Τέλη και Δικαιώματα  των Δημοτικών Κοιμητηρίων 
επιβάλλονται βάσει του Άρθρου 19 του Β.Δ 24/9/2010/1958 “Περί προσόδων Δήμων και Κοινοτήτων”, 
βεβαιώνονται και εισπράττονται βάσει του Ν.Δ 318/69 “Περί  βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων 
Δήμων  και Κοινοτήτων” και των άρθρων 3-5 του Β.Δ της 17/5-15/6/1959 “Περί οικονομικής 
διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων” και διατίθενται για τη συντήρηση και λειτουργία 
του Κοιμητηρίου και του Ιερού Ναού. 
 
Άρθρο 14 - Τέλη- Δικαιώματα. 
Τα τέλη και δικαιώματα των Δημοτικών Κοιμητηρίων είναι τα εξής : 

1. Δικαιώματα ταφής - Ετήσια. 

2. Δικαιώματα παράτασης εκταφής - Ετήσια. 

3. Εφ’ άπαξ τέλος φύλαξης οστών, όπως καθορίζεται στην παράγραφο β, του Άρθρου ΙΙ του 

παρόντος Κανονισμού. 

4. Αυτοτελές πρόστιμο επέμβασης στο δημοτικό Κοιμητήριο. 

Εάν εντός τριών μηνών από τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής ή της παράτασης ταφής, οι συγγενείς 
του ενταφιασμένου δε  προβούν στην εκταφή, τότε ο Δήμος δύναται να προβεί  σε αυτεπάγγελτη 
εκταφή και να τοποθετήσει τα οστά  αρχικά στο οστεοφυλάκιο για ένα έτος και στη συνέχεια, εφ’ όσον 
δεν παρουσιασθούν  οι συγγενείς θα τοποθετούνται στο χωνευτήριο. Πριν από τη διενέργεια της 
αυτεπάγγελτης εκταφής ,ο Δήμος οφείλει να εξαντλήσει κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίηση των 
συγγενών. Η αποστολή επιστολών, η τηλεφωνική επικοινωνία κ.α αποτελούν τρόπους πρόσφορων 
μέσων ειδοποίησης. 
 Από τα τέλη όλων των μορφών απαλλάσσονται οι οπλίτες του Στρατού, του Ναυτικού και της 
Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Σε περίπτωση απόρου του 
οποίου η ταφή  έγινε με έξοδα του Δήμου, επίσης η εκταφή γίνεται με μέριμνα  και έξοδα του Δήμου. 
Τα τέλη και δικαιώματα που προβλέπει αυτός ο κανονισμός καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .Ο χρόνος έναρξης της ισχύος της αναπροσαρμογής είναι η 1η  
του επόμενου Έτους. Η μη έγκαιρη καταβολή των τελών και δικαιωμάτων από τους υπόχρεους 
υπόκειται κατά τις διατάξεις του Νόμου σε προσαύξηση, λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του ποσού. 
 
Άρθρο 15- Τροποποίηση κανονισμού. 
Οποιαδήποτε θέμα δεν καλύπτεται από αυτό τον κανονισμό οργάνωσης- λειτουργίας των Κοιμητηρίων 
Αμοργού, θα επιλύεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η τροποποίηση κανονισμού θα 
γίνεται βάσει των εκάστοτε υφισταμένων διατάξεων. Ο Κανονισμός αυτός θα δίδεται στους συγγενείς 
μαζί με τη Ληξιαρχική  Πράξη θανάτου προς ενημέρωση  τους. 
 
                             Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 43/2017. 
 
 
         Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

  
  H Πρόεδρος                                                                                            Τα μέλη 
 
                                                                                                               Γαβαλά Άννα  
                                                                                                               Καραίσκος Ελευθέριος 
                                                                                                               Συνοδινός Ελευθέριος                                                                   
                                                                                                               Ψυχογυιός Παναγιώτης                                                                    
 Χάλαρη Παναγιώτα                                                                               Πράσινος  Νικόλαος 
                                                                                                               Βασσάλος Νικόλαος 
                                                                                                               Γρίσπος Κωνσταντίνος 
                                                                                                               Ρούσσος Νικήτας 
                                                                                                               Κωβαίος Μιχαήλ  
                                                                                                                Σίμος Σταμάτιος                                                                                                                                                                                                                                                             
Η Γραμματέας                                                                                    
                                                                  Πιστό απόσπασμα        
                                                                       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
 
Μενδρινού Ειρήνη     
 
                                                                 ΧΑΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
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