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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αρ. συνεδρίασης: 07η/24-08-2020 
Αρ. αποφ.  74/24-08-2020                                                                 ΑΔΑ:  

 
Περίληψη 

 

Έγκριση της υπ΄αρ. 42/2020 απόφασης της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Έγκριση 
κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων» 

 
Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 24-08-2020 ημέρα Δευτέρα  

και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου (Αποφ. Δ.Σ. 
761/08-09-2019 περί της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Ε.Π.Ζ.), ύστερα από 
πρόσκληση του Προέδρου της Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Κωνσταντίνου Ταρασλιά  (Αποφ. Δημάρχου 
4463/17-09-2019 «περί ορισμού Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη στην Ε.Π.Ζ»), αριθ. 2/39706/20-08-
2020 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το 

άρθρο 77 παρ. 6 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 133Α΄) 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα έντεκα (11) μέλη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Κωνσταντίνος Ταρασλιάς Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος, 2) Ιωάννης Αφεντούλης 

Αντιπρόεδρος 3) Στέφανος Δράκος Αντιδήμαρχος – Μέλος 4) Σπυρίδων Σπυρόπουλος - Μέλος                       

5) Αθανάσιος Στάμος – Μέλος,  6) Νικόλαος Γιαννάς - Μέλος), 7) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος,                       
8) Παναγιώτης Σταμάτης –Αναπληρωματικό Μέλος   

 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Νικόλαος Καραμαρίτης – Αντιδήμαρχος - Μέλος, 2) Σάββας Καραταπάνης - Μέλος                   

3) Βασίλειος Παπαοικονόμου - Μέλος, 4) Μιχαήλ Σεϊτης - Μέλος 
 

Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 

42/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου που έχει ως εξής: 
 

ΘΕΜΑ 1: «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων» 

  

Η Πρόεδρος στην έναρξη της συνεδρίασης καλωσόρισε τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο 

Αναβάθμισης Σχολικών Μονάδων, Παραλιών & Κοιμητηρίων Δ.Ε. Ρόδου κ. Στάμου Αθανάσιο. 

Εισηγούμενη το εξ αναβολής θέμα που αφορά στην έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας των 

Δημοτικών Κοιμητηρίων, ενημερώνει το Σώμα πως μετά από τις παρεμβάσεις - προτάσεις που έγιναν 

από τον κ. Μπελιγράδη και τον κ. Μαντικό κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, συντάχθηκε ένας νέος 

Κανονισμός Κοιμητηρίου, και σε συνεργασία με τον Κο Στάμο, συνοψίστηκαν όλα μαζί σε έναν 

κανονισμό ουσιώδη, περιεκτικό σύμφωνο πάντα με τις νομικές διατάξεις και προπάντων κατανοητός για 

τους πολίτες που θα απευθύνεται, έχοντας και την έγκριση του Δημάρχου.  

Στη συνέχεια απάντησε στις ενστάσεις του Κου Μαντικού, που εστάλησαν με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο στις 22/6/2020, και περιγράφονται αναλυτικά στο πρακτικό της συνεδρίασης. Κατόπιν 

αναφέρθηκε στο έγγραφο του από τις 21/11/2017 Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης που 

συνοπτικά αναφέρει ότι  

α) δεν υπάρχει ύπαρξη ενιαίου κανονισμού για όλα τα Κοιμητήρια,  

β) δεν καθορίζεται χώρος ταφής θανόντων από λοιμώδη νοσήματα ή αλλόθρησκων, το οποίο έχει ήδη 

ταχτοποιηθεί, 

γ) η ύπαρξη στον κανονισμό επιτροπής κοιμητηρίου είναι κατά παράβαση του Ν. 582/1968   

δ) η πρόβλεψη τελών αφής κανδηλιών προβλέπεται κατά παράβαση των 758/2006 και 2929/2006 

αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας 

ε) η επιβολή του εργολαβικού δικαιώματος σε βάρος των εργοληπτών δεν είναι επιτρεπτή σύμφωνα με 

το  35535/14-12-2011 έγγραφο του ΥΠΕΣ  
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στ) δεν προβλέπεται σύνδεση των εκταφών με την ηλικία εν ζωή συγγενών των θανόντων. Στον παρόν 

κανονισμό προτείνεται μετά τα πέντε έτη, παράταση για ένα συν ένα έτη.   

Το Σώμα των ελεγκτών είχε δώσει προθεσμία για ενέργειες προς συμμόρφωση με την έκθεση 

πράγμα το οποίο δεν έγινε μέχρι σήμερα. Για αυτό επιβάλλεται η ψήφιση του νέου κανονισμού του 

Κοιμητηρίου για την πλήρη αποκατάσταση της νομιμότητας. 

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο εντεταλμένος σύμβουλος Κος Αθανάσιος Σταμος ο οποίος 

συνοπτικά τόνισε την αναγκαιότητα ύπαρξης του κανονισμού αφού η κατάσταση όπως έχει 

διαμορφωθεί τον τελευταίο καιρό τείνει να γίνει ανεξέλεγκτη. Καθημερινά παράπονα πολιτών, κλοπές 

έως και χασισόδεντρα γεγονός που τους οδήγησε να ζητήσουν την συνδρομή της Ασφάλειας. Επίσης 

ενημέρωσε για την σχεδόν ειλημμένη απόφαση του Δημάρχου να ανατεθεί σε εταιρεία η 

εικοσιτετράωρη φύλαξη του χώρου,  για την διάνοιξη  δεύτερης εισόδου την κατάλληλη διαμόρφωση 

του χώρου, για την ψηφιακή αποτύπωση του κοιμητηρίου όπου θα υπάρχουν καταγεγραμμένες οι 

ημερομηνίες ταφής, οι εκταφές κ.τ.λ. και έτσι θα σταματήσει  κάθε ύποπτη συνδιαλλαγή για τους 

τάφους και θα υπάρχει ίση αντιμετώπιση των νεκρών μας. Κλείνοντας επεσήμανε πως ο παρών 

προτεινόμενος κανονισμός ό,τι δεν προβλέπει τώρα μπορεί να προστεθεί ή να τροποποιηθεί με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου ή μετά από εισήγηση του Τοπικού Έχοντας λοιπόν και την  

σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου, ο οποίος αφού μίλησε με τους νομικούς με τον κ. Γιαννακό, με τον κ. 

Παπαγεωργίου, έχει προσυπογράψει σε όλες τις σελίδες του, ζητάει από το Συμβούλιο την έγκρισή του. 

 Τον λόγο ζήτησε ο Κος Μαντικός ο οποίος καταθέτει τις ενστάσεις του. Συνοπτικά 

αναφερόμενος στην επιτροπή Κοιμητηρίου σύμφωνα με την έκθεση 64 α’ του 2017 του Σώματος 

επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, κρίνεται παράνομη με βάση τον νόμο 582/68 και 

συμπεραίνει πως η επιτροπή η οποία ψηφίστηκε από το συμβούλιο της Κοινότητας το 2019 με παρόντα 

τον νομικό σύμβουλο δεν ισχύει. Τόνισε πως κατά την γνώμη του η επιτροπή είναι νομικά 

κατοχυρωμένοι ότι μπορούν μέσω αυτής να ασκήσουν τα καθήκοντά τους.  

Σε ότι αφορά στην αφή των κανδηλιών και την ανάθεση με διαγωνισμό σε γενικό ανάδοχο ή 

κατά τμήματα σε αναδόχους έναντι καταβολής ανάλογου τέλους, έρχεται σε αντίθεση με την ίδια 

έκθεση που αναφέρθηκε προηγουμένως και συγκεκριμένα πως «η αφή κανδηλιών αποβλέπει στην 

απόδοση τιμής προς τους νεκρούς και συνιστά υπόθεση αυστηρά προσωπική και προαιρετική που δεν 

εξυπηρετεί κανέναν σκοπό δημοσίου συμφέροντος και συνεπώς δεν συνιστά παραχώρηση δημόσιας 

υπηρεσίας άρα δεν μπορεί να περιέλθει στην αρμοδιότητα διοικητικού οργάνου και να αποτελέσει 

αντικείμενο κανονιστικής ρύθμισης. 

Την ένσταση του εξέφρασε επίσης για την αφαίρεση του άρθρου που αφορά στην  

δραστηριοποίηση επαγγελματιών και εργοληπτών σύμφωνα με το οποίο περιγράφεται η διαδικασία 

ένταξης τους στο μητρώο παρότι σε άλλο άρθρο καταγράφεται η δημιουργία μητρώου.  

Κλείνοντας εκφράζει την αντίρρηση του για την αφαίρεση από τα καθήκοντα της  

εκκλησιαστικής επιτροπής η υποχρέωση να υποβάλλουν αναφορά πεπραγμένων στο συμβούλιο της 

Κοινότητας. 

 Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Κος Μπελιγράδης όπου συμπληρώνει πως ο νόμος  582/68 

αναφέρεται σε παλιές επιτροπές που ήταν αποτελούμενες από έναν αντιδήμαρχο, έναν εντεταλμένο 

σύμβουλο, δυο εντεταλμένους συμβούλους και ορίζουν μέσα εκπρόσωπο της εκκλησίας που ορίζεται 

από την ιερά μητρόπολη Ρόδου. Στην ουσία λέει ότι δεν  μπορεί ένας παπάς, ένας αρχιεπίσκοπος, ένας 

μητροπολίτης να είναι μέλος μιας επιτροπής, η οποία ασκεί δημόσια διοίκηση, απαγορεύεται εκ του 

νόμου. Εκεί βρίσκουν το λάθος οι ελεγκτές και όχι ότι είναι παράνομες οι επιτροπές. Πάντα υπήρχαν 

επιτροπές Κοιμητηρίου γιατί την αποκλειστική ευθύνη των Κοιμητηρίων την έχει η κάθε Κοινότητα. 

 Γνώμες, απόψεις και αντιρρήσεις πάνω κυρίως στο θέμα της επιτροπής κοιμητηρίου εξέφρασαν 

και άλλα μέλη του συμβουλίου. Η Πρόεδρος τους κάλεσε σε ψηφοφορία μετά από διαλογική συζήτηση,  

 το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού έλαβε υπόψη του τις τοποθετήσεις των μελών του 

Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης.   
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Να εισηγηθεί ομόφωνα θετικά, για την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας κοιμητηρίων στην 

Κοινότητα Ρόδου με την απαραίτητη προϋπόθεση να συμπεριληφθεί η παράγραφός που προβλέπει την 

επιτροπή Κοιμητηρίου. Ως εκ τούτου ο Κανονισμός εγκρίνεται ως εξής: 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 
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Γ ε ν ι κ έ ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς  

 Άρθρο 1  

1.1.Αντικείμενο του κανονισμού  

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

διαχείριση και τη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων της Κοινότητας Ρόδου του Δήμου Ρόδου.  
 

Άρθρο 2  

2.1.Νομικό πλαίσιο  

 

1. Η λειτουργία γενικά του Δημοτικού Κοιμητηρίου διέπεται από τους παρακάτω νόμους και 
διατάξεις:  

 

α. του Α.Ν. 445/1968, «Περί νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών»,  
β. του Α.Ν. 582/1968, «Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων»,  

γ. της Υ.Α. αριθ. Α5/1210 της 19 Απρ./10 Μαΐου 1978, «Περί όρων ιδρύσεως κοιμητηρίων»,  
δ. των άρθρων 966 και 970 του Αστικού Κώδικα,  

ε. των άρθρων 201, 373, 426 και 443 του Ποινικού Κώδικα,  
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στ.του ν. 547/1977 «Περί Διοικήσεως των μη ενοριακών ναών των  κοιμητηρίων»,  

ζ. του ν. 3463/2006 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.4555/2018 (Σχέδιο 

«Κλεισθένης») όπου τυγχάνουν εφαρμογής,  
η. του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου,  

θ. του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και  
ι. από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Δημοτικών Κοιμητηρίων.  

ια. Α.Ν. 2200/1940 (ΦΕΚ 42 Α΄) «Περί Ιερών Ναών & Εφημεριών»  

ιβ. Του Β.Δ: 24/9 20-10-1958 (ΦΕΚ 171 Α΄) «Περί Κωδικοποιήσεως Εις Ενιαίο Κείμενο Νόμου 
Των Ισχυουσών Διατάξεων Περί Των Προσόδων Δήμων και Κοινοτήτων»  

ιγ Του Β.Δ.17-5/15-6-1959 «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού Δήμων και 
Κοινοτήτων»  

ιδ Του Β.Δ. 542/25-08-1961 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Περί των τηρητέων υπό των Δήμων και 
Κοινοτήτων βιβλίων και του τύπου αυτών», όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.  

ιε. Του άρθρου 11 του Ν.Δ: 318/1969 (ΦΕΚ 212 Α΄) «Περί Βεβαιώσεως Και Εισπράξεως των 

εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»  
ιστ Του Ν.Δ. 356/5-4-1974 «Περί Κώδικος εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν. Ν.4218/10-12-2013 (ΦΕΚ 268 Α΄) «Κύρωση της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 

Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις.  

ιζ. Του Π.Δ. 210/8-4-1975 (ΦΕΚ 63 Α΄) «Περί Ταριχεύσεως Μεταφοράς Και Ταφής Νεκρών Και 
Οστών Ανθρώπων»  

ιη. Του Ν.344/11-06-1976 (ΦΕΚ Α' 143). «Περί Ληξιαρχικών Πράξεων» όπως τροποποιήθηκε 
από το άρθρο 14 τουΝ.2503/97 μεταγενέστερα από τον Ν. 4144/18-4-2013 (ΦΕΚ Α΄88) και 

τον Ν.4368/21-02-2016 (ΦΕΚ Α΄21)  
ιθ. Του Ν.3719/26-11-2008 «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και 

άλλες διατάξεις»  

κ. Π.Δ. 31/23-3-2009 (ΦΕΚ 49 Α΄) «Περί… προϋποθέσεων δημιουργίας Κέντρων Αποτέφρωσης 
Νεκρών»  

κα. Του Ν.4356/24-12-2015 «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες 
διατάξεις».  

κβ. Του Ν. 3463/08-06-2006 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού 

πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης 
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το 

προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και 
άλλες διατάξεις». 

2. Η έκδοση του παρόντος κανονισμού γίνεται βάση των διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με τοπική ισχύ ουσιαστικού νόμου η 
παράβαση του οποίου τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 459 του Ποινικού 

Κώδικα. 
3. Τα Κοιμητήρια είναι πράγματα εκτός συναλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 966 του Αστικού 

Κώδικα επί του οποίου κατά το άρθρο 970 του ιδίου, δύναται να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό 
δικαίωμα για ορισμένο χώρο ταφής (σύσταση οικογενειακού τάφου) εφόσον με τα δικαιώματα 

αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση. 

4. Η παραχώρηση ιδιαιτέρου δικαιώματος ταφής από τον Δήμο Ρόδου, αποτελεί διοικητικής 
φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως Δημοτικού Πράγματος. Οι σχετικές πράξεις του Δήμου 

συνιστούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις. 
5. Ο χώρος για τον οποίο παρέχεται δικαίωμα χρήσης δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του 

φυσικού προσώπου προς το οποίο έγινε η παραχώρηση και απαγορεύεται η μεταβίβασή του σε 

τρίτους είτε ειδικούς (πώληση, δωρεά, ανταλλαγή κ.λ.π.) είτε καθολικούς (κληρονομιά, 
διαθήκη κ.λ.π.) διαδόχους του. 

Άρθρο 3  

3.1. Πεδίο εφαρμογής  

 
Ο Δήμος Ρόδου στην Κοινότητα Ρόδου έχει στην κυριότητα του, διοικεί και διαχειρίζεται τα κάτωθι 

αναγραφόμενα Κοιμητήρια τα οποία ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου και η 

λειτουργία τους διέπετε από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού: 
α)Το κοιμητήριο στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών επί των οδών Πάροδος Λεωφόρου Καλλιθέας και  

Αυστραλίας 
β) Το κοιμητήριο στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου επί των οδών Μητροπόλεως και  Γρηγορίου του Ε’ 
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 Άρθρο 4.  

4.1 Ιεροί Ναοί των Δημοτικών Κοιμητηρίων 

 

1. Ο Ιερός Ναός Ταξιαρχών είναι μη ενοριακός και ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του 
Δήμου Ρόδου. Η διοίκηση και οικονομική διαχείριση του ασκείται αποκλειστικά από τον Δήμο 

Ρόδου και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και την κείμενη Νομοθεσία  

2. Οι εφημέριοι, οι νεωκόροι και οι ιεροψάλτες των Δημοτικών Ιερών Ναών ορίζονται από τον 
Μητροπολίτη Ρόδου, αν ο Δήμος Ρόδου δεν διαθέτει προσωπικό αντίστοιχων ειδικοτήτων. Στην 

περίπτωση αυτή ορίζονται με απόφαση τοποθέτησης από τον Δήμαρχο Ρόδου ή τον αρμόδιο 
Αντιδήμαρχο.  

3. Ο αριθμός των ιεροψαλτών και των νεωκόρων καθορίζεται από τον Οργανισμό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου.  

4. Η απόλυση των Εφημέριων, καθώς και τα των αδειών και ποινών τους και η καθ’ όλου επί 

αυτών δικαιοδοσία όπως και η όλη εποπτεία επί της εκκλησιαστικής τάξης και ευκοσμίας στους 
Ναούς των Κοιμητηρίων ασκείται από τον Μητροπολίτη Ρόδου. Το ίδιο συμβαίνει και εφόσον οι 

ιεροψάλτες και οι νεωκόροι ορίζονται από τον ίδιο. Αν όμως οι ιεροψάλτες και νεωκόροι 
αποτελούν προσωπικό του Δήμου Ρόδου, ελέγχονται πειθαρχικά και διοικητικά από το Τμήμα 

Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Ληξιαρχείου & Μητρώων του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις.  

Άρθρο 5 

5.1.Γενικοί κανόνες  

 

1. Οι τάφοι είναι προσωρινοί, πενταετούς (5) ταφής (με δικαίωμα παράτασης 1+1 έτος) 
2. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου με κάλυμμα από γυαλί ή άλλο παρεμφερές ανθεκτικό 

υλικό.  

3. Απαγορεύεται η ταφή έξω από τους χώρους των Κοιμητηρίων καθώς και σε ιδιωτικούς χώρους 
με εξαίρεση τις περιπτώσεις των επισκόπων και των κληρικών οι οποίοι δύναται να 

ενταφιάζονται εντός των Μοναστηριών και Ησυχαστηρίων καθώς και των περιβόλων των Ιερών 
Ναών μετά από έγγραφη συναινετική άδεια της δημοτικής αρχής.    

4. Η ταφή των νεκρών γίνεται υποχρεωτικά μέσα στα Δημοτικά Κοιμητήρια και σε χώρους που 

παραχωρούνται γι’ αυτόν τον σκοπό.  
5. Οι εντός των Κοιμητηρίων χώροι (τάφοι) που παραχωρούνται για την ταφή των νεκρών 

καθορίζονται από την υφιστάμενη ρυμοτομία.  
6. Η πιστή εφαρμογή της ρυμοτομίας στα Κοιμητήρια είναι υποχρεωτική και απαγορεύεται 

οποιαδήποτε παρέκκλιση.  

7. Για την ταφή του νεκρού είναι απαραίτητο να προσκομιστεί η άδεια ταφής που εκδίδεται 
από την αρμόδια αρχή συνημμένα με την πιστοποίηση σύνταξης ληξιαρχικής πράξης 

θανάτου.  
8. Ο ενταφιασμός όσων έχουν αποβιώσει από λοιμώδες νόσημα που υπάγεται στο Διεθνή 

Υγειονομικό Κανονισμό, γίνεται σε ιδιαίτερο ταφικό τμήμα. Εφόσον δεν υφίσταται τέτοιο τμήμα 
και μέχρι τη δημιουργία του ο ενταφιασμός θα γίνεται σε συγκεκριμένο σημείο του 

Κοιμητηρίου. Στις περιπτώσεις αυτές το φέρετρο δεν ανοίγεται 

9. Η ταφή αζήτητων πτωμάτων που βρίσκονται στον νεκροθάλαμο του Γενικού Νοσοκομείου 
Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», από της Διοικητικής Περιφέρειας του Δήμου Ρόδου, δύναται 

να γίνει μόνο κατόπιν σχετικής Εισαγγελικής Εντολής.  
10. Η ταφή των νεκρών, οπλιτών σε ώρα καθήκοντος του Στρατού, του Ναυτικού, της 

Αεροπορίας, των Σωμάτων Ασφαλείας εν γένει, ενεργείται δωρεάν 

 

Άρθρο 6 

 6.1 Χωροταξία 

 

1. Η ταφή γίνεται σε συγκεκριμένους χώρους (τάφους) που έχουν καθοριστεί για τον σκοπό αυτό 
ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες του Κοιμητηρίου και καθορίζονται από σχεδιαγράμματα 
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(τοπογραφικά ταφολόγια) εκπονούμενα από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία κατά Ο.Ε.Υ., 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. αριθ. Α5/1210/1978 και εγκρίνονται από το Δημοτικό 

Συμβούλιο.  
2. Τα προαναφερόμενα σχεδιαγράμματα τηρούνται πιστά και δεν επιτρέπεται καμία απολύτως 

παρέκκλιση από αυτά και από την ρυμοτομία των χώρων. Υπέχουν θέση ρυμοτομικών 
διαγραμμάτων των Δημοτικών Κοιμητηρίων και καθορίζουν τις χρήσεις γης των Κοιμητηρίων, 

ώστε να προσδιορίζονται επακριβώς:  

α) οι οδοί διέλευσης  
β) οι πλατείες  

γ) οι κοινόχρηστοι χώροι με συγκεκριμένες χρήσεις  
δ) τα «ρυμοτομικά τετράγωνα» τα οποία προορίζονται να υποδεχθούν τάφους και τα οποία 

ομαδοποιούνται χωροταξικά σε «ζώνες» και «τμήματα».  
ε) τα ακριβή όρια των τάφων οι οποίοι περιέχονται στα ρυμοτομικά τετράγωνα.  

3. Δεν επιτρέπεται καμία προσθήκη τάφου σε βάρος της ρυμοτομίας, παρά μόνο με την έγκριση 

του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από εμπεριστατωμένη εισήγηση του Τμήματος Κοιμητηρίων 

Άρθρο 7 

7.1.Διαστάσεις τάφων  

 

1. Το βάθος εκάστου τάφου πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και είκοσι εκατοστά (1,20) 

του μέτρου και θα καλύπτεται μετά την ταφή επιπλέον αναχώματος ύψους μηδέν πενήντα 
εκατοστά (0,50) του μέτρου.  

2. Ορίζεται απόσταση μεταξύ των τάφων μηδέν πενήντα εκατοστά του μέτρου (0,50), 
περιφερειακά. 

3. Οι διαστάσεις εκάστου τάφου, στην ολοκληρωμένη επενδυμένη μορφή του πρέπει να είναι: 
πλάτος 1,00μ., μήκος 2,20μ. ,για τα παιδιά πλάτος 0,50 μ. και μήκος 1,10 μ. και γενικό βάθος 

1,00 μ. περίπου. μετά του στο άνωθεν μέρος καντηλοστασίου, επί του ως άνω αναχώματος 

ύψους 0,50 μ. ανώτατο επιπλέον ύψος συμβόλου σταυρού επί του καντηλοστασίου και μαζί με 
το ύψος αυτού 1,20 μ. λοιπά είδη (φωτογραφιών, ανθοδοχείων, γλαστρών, καντηλιών, 

εικόνων, αγαλματιδίων κλπ) επιτρέπεται να φέρουν ύψος μέχρι. 1,40 μ επί της ολοκληρωμένης 
επένδυσης του αναχώματος. 

4. Οι τάφοι στην ολοκληρωμένη επενδυμένη μορφή τους θα πρέπει να έχουν μεταξύ τους 

απόσταση 0,50μ. η οποία υπολογίζεται από τα όρια της εκσκαφής. 
5. Απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή που δεν συμπεριλαμβάνεται στις εγκεκριμένες μορφές 

μνημάτων για τάφους πενταετίας και δεν έχει εγκριθεί (Τέντες, βρύσες, εικονοστάσια, 
αποθηκευτικοί χώροι, προθήκες κ.λ.π.) 

6. Απαγορεύεται επίσης η εναποθέτηση οποιουδήποτε αντικειμένου ή κατασκευής σε κοινόχρηστο 

χώρο (γλάστρες, εικονοστάσια κ.λ.π.) 
7. Για την παραχώρηση τάφου σε προβλεπόμενους χώρους για πενταετή ταφή νεκρών, 

καταβάλλεται δικαίωμα καθοριζόμενο σύμφωνα με την σχετική περί τελών και δικαιωμάτων 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση.  

8.  Για το Κοιμητήριο «Ταξιαρχών» πόλεως Ρόδου, εξακολουθεί να ισχύουν:  
• Το τμήμα 35 προορίζεται για τη ταφή τιμώμενων προσώπων  

• Το τμήμα 33 για τη ταφή παιδιών  

• Το τμήμα 24 για τη ταφή αλλόθρησκων 
• Το τμήμα 36 για τη ταφή θανόντων από λοιμώδη νοσήματα  

 

7.2 Οικογενειακοί τάφοι (ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα για ορισμένο χώρο ταφής) 

 

1. Στα Κοιμητήρια του Δήμου Ρόδου και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκής χώρος, 
δύναται να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα για ορισμένο χώρο ταφής (σύσταση 

οικογενειακού τάφου), με την καταβολή του αναλογούντος δικαιώματος, ήτοι 1500€. 
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για δικαίωμα αγοράς τάφου είναι η ύπαρξη πέντε (5) ενταφιασμένων 

στο εν λόγο μνήμα, το οποίο βεβαιώνεται από τα αρχεία της υπηρεσία αποκλειστικά. 
3. Οι τάφοι αυτοί στα Κοιμητήρια του Δήμου Ρόδου, έχουν έκταση 1,00 Χ 2,0 = 2,00 τ.μ. και δεν 

μπορούν αθροιζόμενοι, να υπερβαίνουν το 35% της συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας του 

Κοιμητηρίου. 
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4. Το ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα για ορισμένο χώρο ταφής (σύσταση οικογενειακού τάφου), 

πραγματοποιείται μόνο υπέρ φυσικών προσώπων με διοικητική πράξη, γίνεται αποκλειστικά και 

μόνο στο όνομα του αιτούντος και θεωρείται ολοκληρωμένη με την πλήρη καταβολή του 
προβλεπόμενου ποσού και την υπογραφή της Παραχωρητηρίου Πράξεως από τον δήμαρχο. 

Απαγορεύεται η παραχώρηση σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα 
5. Η καταβολή των δικαιωμάτων παραχώρησης οικογενειακού τάφου, δύναται να γίνει είτε 

εφάπαξ είτε έως 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής το συνολικό 

ποσό μειώνεται κατά 10%. 
6. Δύναται να γίνει χρήση του οικογενειακού τάφου, προ της εξόφλησης όλων των τυχόν 

συμφωνημένων δόσεων των τελών κτήσεως του οικογενειακού τάφου, κατόπιν σχετικής 
αίτησης του ενδιαφερομένου και κατάθεσης της 1ης δόσης πληρωμής η οποία δεν μπορεί να 

είναι χαμηλότερη από της συνολικής αξίας δικαιωμάτων για την απόκτηση δικαιώματος 
χρήσεως τάφου τριετούς χρήσεως. 

7. Η μη αποπληρωμή όλων των δόσεων του τάφου συνεπάγεται την ανάκληση της απόφασης 

Οικονομικής Επιτροπής, ο τάφος περιέρχεται αυτοδικαίως στον Δήμο Ρόδου με την όποια 
δόμηση έχει τυχόν υλοποιηθεί ο οποίος δύναται να τον παραχωρήσει εκ νέου και το ποσό που 

καταβλήθηκε καταπίπτει υπέρ του Δήμου. 
8. Σε περίπτωση που έχει γίνει ήδη ταφή ή έχουν τοποθετηθεί οστά, ο τάφος θεωρείται 

πενταετούς ταφής και ειδοποιείται ο αιτών εγγράφως όπως προσέλθει για την ανακομιδή των 

οστών με την λήξη της πενταετίας καθώς και την παραλαβή ό,τι τυχόν οστών υπάρχουν εντός 
του τάφου. 

 

7.3 Δικαιούχοι Οικογενειακών τάφων 

 
1. Δικαίωμα ταφής στους οικογενειακούς τάφους έχουν: 

α)  εκείνος προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση. 

β)  ο/η σύζυγός του/της. 
γ) Οι κατ’ ευθείαν γραμμή ανιόντες του αρχικού δικαιούχου (O πατέρας και η μητέρα του και ο 

πατέρας ή μητέρα του/της συζύγου του/της (πεθερός/πεθερά) πάπποι, μάμμες αυτού και 
του/της συζύγου). 

δ) Οι κατ’ ευθείαν γραμμή κατιόντες του δικαιούχου ήτοι τα νόμιμα, θετά, νομιμοποιημένα, 

αναγνωρισμένα δικαστικά και εξώδικα και υιοθετημένα τέκνα του αρχικού δικαιούχου και οι 
σύζυγοι και οι κατιόντες των τέκνων. Διευκρινίζεται ότι μετά τον θάνατο των κατ’ ευθείαν 

γραμμή κατιόντων του αρχικού δικαιούχου, οι όποιες υιοθεσίες και αναγνωρίσεις τέκνων των 
συζύγων τους δεν αποτελούν δικαιούχα πρόσωπα. 

ε) Οι αδελφοί ή αδελφές (άγαμοι & άτεκνοι) που δεν έχουν δική τους οικογένεια. 

στ) Οι διαζευγμένοι σύζυγοι δικαιούχων και εκείνοι που κάνουν νέο γάμο ύστερα από την λύση 
του προηγουμένου από θάνατο του δικαιούχου, δεν έχουν δικαίωμα χρήσεως και ταφής στους 

οικογενειακούς τάφους. 
 

2. Βαθμός συγγενείας προς τον αρχικό δικαιούχο των ενταφιασμένων αποδεικνύεται από έγγραφο 
Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, (π.χ. πιστοποιητικό οικ. κατάστασης ή εγγυτέρων συγγενών). 

3. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ενημερώνουν την υπηρεσία για οποιαδήποτε μεταβολή 

(οικογενειακών στοιχείων, στοιχείων επικοινωνίας κ.λ.π.) προσκομίζοντας σχετικό 
νομιμοποιητικό έγγραφο. 

4. Ο οικογενειακός τάφος δύναται να χρησιμοποιηθεί εξ’ ίσου από όλους τους δικαιούχους χωρίς 
να αναγνωρίζονται ιδιαίτερα προνόμια χρήσης στον καταβάλλοντα των τελών συντήρησης 

ταφικών μνημείων έναντι των οποίων είναι επίσης ίσοι και υπόχρεοι εξ ολοκλήρου όλοι οι 

δικαιούχοι. 
 

7.4 Επανάκτηση και επαναδιάθεση Οικογενειακών τάφων 

 

1. Στις κάτωθι αναφερόμενες περιπτώσεις, ο τάφος χάνει την ιδιότητα του οικογενειακού και 
αυτοδικαίως επανέρχεται στον Δήμο, αφού παρέλθουν τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την 

τελευταία ταφή σε αυτόν, για περαιτέρω ελεύθερη διάθεσή του κατά τις διατάξεις του 

παρόντος κανονισμού. 
α) Οικογενειακοί τάφοι των οποίων όλοι οι δικαιούχοι παραιτούνται στο σύνολό τους της 

χρήσεως αυτών και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ανήλικοι δικαιούχοι. Η 
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παραίτηση μπορεί να γίνει με συμβολαιογραφική πράξη ή με υπεύθυνη δήλωση του 

Ν.1599/86 με το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντα ή και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο 

και η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ανακληθεί. Παραίτηση από το δικαίωμα 
χρήσεως οικογενειακού τάφου μπορεί να ζητήσει και κάθε δικαιούχος ατομικά και μόνο για 

τον εαυτό του με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. 
β) Τάφοι για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί τα πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα 

από τους δικαιούχους για δέκα (10) έτη, όπως αυτά προβλέπονται από την σχετική περί 

τελών και δικαιωμάτων απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αναπροσαρμόζεται 
σε ετήσια βάση και για την οποία οφειλή οι δικαιούχοι έχουν ειδοποιηθεί εγγράφως 

τουλάχιστον δύο (2) φορές και δεν έχουν επιδείξει σχετικό ενδιαφέρον. Σε περίπτωση που 
δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την αποστολή πρόσκλησης τότε καλούνται με γενική 

πρόσκληση που δημοσιεύεται στον τύπο. 
γ) Σε περίπτωση που μέσω δημοσίων εγγράφων αποδειχτεί η παντελής έλλειψη 

δικαιούχου χρήσεως, οικογενειακού τάφου. 

δ)Εφόσον δεν προσέλθει κάποιος ο οποίος να μπορεί να αποδείξει με δημόσια έγγραφα ότι 
είναι δικαιούχο πρόσωπο για τις περιπτώσεις α) και β) της 7.3 παραγράφου του παρόντος 

άρθρου και εφόσον έχουν παρέλθει 60 ημέρες μετά από την δημοσίευση στην περίπτωση 
γ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου χωρίς να έχει επιδείξει κάποιος από τους 

δικαιούχους σχετικό ενδιαφέρον, συντάσσεται από την υπηρεσία ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, 

η οποία προωθείται στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου και στην οποία συνυπογράφουν 
δικηγόρος, ο προϊστάμενος του τμήματος (Κοιμητηρίου) και ο προϊστάμενος της 

Διεύθυνσης αρμόδιας για τα κοιμητήρια. 
ε)Στους τάφους που με οποιονδήποτε τρόπο περιέρχονται στον Δήμο εφ’ όσον υπάρχουν 

κτίσματα γίνεται εκτίμηση της αξίας τους από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου. 
Στην τιμή διάθεσης των τάφων αυτών προστίθεται και η αξία των κατασκευασμάτων. 

Στην συνέχεια εκδίδεται απόφαση Δημάρχου για την αποδέσμευση του τάφου και την 

δυνατότητα επαναδιάθεσης του σε νέο δικαιούχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
7.2. 

στ) Εφόσον δεν έχει έως τότε επιδειχθεί σχετικό ενδιαφέρον για την ανακομιδή και 
μεταφορά των οστών που πιθανόν υπάρχουν εντός του τάφου, αυτά οδηγούνται και 

εναποτίθενται εντός του χωνευτηρίου. 

ζ) Αν σε οικογενειακούς τάφους των περιπτώσεων της παραγράφου 1 του 7.2 άρθρου και 
των παραγράφων 1 α,β,γ είναι θαμμένα ιστορικά πρόσωπα, τότε αυτοί χαρακτηρίζονται 

ως καλλιτεχνικά έργα με απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα από σύνταξη 
τεχνικής έκθεσης και εισήγησης της Δ/νσης στην Αρμόδια κατά Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ρόδου, 

Επιτροπή ή Τεχνική Υπηρεσία, οπότε ο τάφος είτε χαρακτηρίζεται ως διατηρητέος οπότε 

δεν δύναται να διατεθεί ελεύθερα και διατηρείται και συντηρείται από τον Δήμο, είτε 
χαρακτηρίζεται ως προστατευόμενος και διατίθεται με περιοριστικούς όρους δόμησης . 

 

Άρθρο 8 

8.1. Τέλη και Δικαιώματα 

 

Όλα τα τέλη, δικαιώματα, αμοιβές κ.λ.π. που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό και την 

ισχύουσα Νομοθεσία, το ύψος, ο τρόπος καταβολής αυτών ως και παν σχετικό με αυτά θέμα, 
καθορίζονται εκάστοτε και ετησίως με σχετική προς τούτο απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 

με την ψήφιση του παρόντος προσδιορίζονται ταυτόχρονα ως εξής: 
 

• Εκατό ευρώ (100,00 €) για έξοδα ταφής και την πενταετή (5) παραχώρηση τάφων (στο ποσό 

περιλαμβάνονται και τα έξοδα ενταφιασμού).  
• Πενήντα ευρώ (50,00 €) για την εκταφή.  

• Σε περίπτωση εκταφής μετά το πέρας της πενταετίας (5) δεν υφίσταται οικονομική επιβάρυνση 
για δύο (2) έτη, εφόσον δεν έχει επέλθει η αποσύνθεση των οστών.  

 
Για τα ανωτέρω τέλη ισχύουν τα εξής:  

• Τα τέλη αρχικής παραχώρησης τάφου πενταετούς (5) ταφής προκαταβάλλονται στο Ταμείο 

του Δήμου με οίκοθεν βεβαιωτικό σημείωμα κατά τη δήλωση θανάτου.  
• Για κάθε δικαίωμα και οικονομική υποχρέωση ενημερώνονται γραπτώς οι υπόχρεοι από το 

Δήμο κατά τη δήλωση θανάτου.  
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Από τα τέλη της αρχικής πενταετούς παραχώρησης τάφων, της εκταφής και της φύλαξης οστών 

απαλλάσσονται:  

• Άποροι δημότες, κάτοικοι του Δήμου Ρόδου οι οποίοι ενταφιάζονται δωρεάν, με την 
προϋπόθεση ότι θα προσκομισθεί πιστοποιητικό απορίας από την αρμόδια υπηρεσία πρόνοιας 

και με εντολή του αντιδημάρχου, ή του εντεταλμένου συμβούλου ή του προέδρου της 
Κοινότητας που εποπτεύει την λειτουργία των κοιμητηρίων. Σε ειδικές και έκτακτες περιπτώσεις 

κατά τις οποίες δεν είναι εφικτή η άμεση προσαγωγή της έγγραφης εντολής του ανωτέρω 

αντιδημάρχου ή του εντεταλμένου συμβούλου ή του προέδρου της Κοινότητας, η ταφή μπορεί 
να γίνει με ευθύνη του προϊσταμένου της υπηρεσίας κοιμητηρίων μέχρι την έκδοση του 

πιστοποιητικού σε εύλογο χρονικό διάστημα όχι πέραν των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών. 
Εάν παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα γίνεται με ευθύνη του/της προϊσταμένου/ης της 

Υπηρεσίας, γραπτή ενημέρωση προς τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, ή εντεταλμένο σύμβουλο ή 
πρόεδρο της Κοινότητας με τα πλήρη στοιχεία και το ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου συγγενή. 

 

Όλα τα τέλη προσαρμόζονται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 9 

9.1. Ταφές  

 

1. Δεν επιτρέπεται ο ενταφιασμός νεκρού αν προηγουμένως δεν προσκομισθεί στον προϊστάμενο 

του κοιμητηρίου η άδεια ταφής, με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου συγγενή και 
υποχρεωτικά τον Αριθμό της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και το A.Φ.Μ. αυτού. Ο 

ενταφιασμός νεκρού γίνεται αφού προηγουμένως τηρηθούν οι ισχύοντες κάθε φορά 
υγειονομικές κλπ. διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας περί ταφής νεκρών. Δεν επιτρέπεται ο 

ενταφιασμός, αν δεν προκύπτει από την άδεια ταφής ότι έχουν παρέλθει 12 ώρες από την 
τελευταία πνοή.  

Κατά τη διαδικασία του ενταφιασμού δηλώνεται ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική 

διεύθυνση και διεύθυνση κατοικίας δύο ενδιαφερομένων με υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης 
για κάθε αλλαγή στοιχείων και διεύθυνσης. 

2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο νεκρός βρίσκεται σε φέρετρο εξωτερικού και εφόσον το 
εσωτερικό του έχει μεταλλική επένδυση, υποχρεούται η οικογένεια του ή το γραφείο τελετών 

που έχει αναλάβει την κηδεία να το αντικαταστήσει με άλλο.  

3. Επιτρέπεται σε περίπτωση που δεν υπάρχει χώρος στο κοιμητήριο του διαμερίσματος που 
ανήκει ο δημότης, να ενταφιάζεται σε άλλο κοιμητήριο άλλης Δημοτικής Ενότητας και 

Κοινότητας του Δήμου. 
4. Ο χώρος ταφής υποδεικνύεται μόνο από τον υπεύθυνο κοιμητηρίου ο οποίος ενημερώνει και 

τον αρμόδιο για τη διάνοιξη του τάφου και λοιπές εργασίες που επιβάλλονται 

5. Εφόσον υπάρχει εκδοθείς τίτλος οικογενειακού τάφου κατά τα δικαιούχα πρόσωπα ή σε μη 
οικογενειακό τάφο, δεν υπάρχει διαδικασία και χρόνος αναγκαστικής εκταφής και οι στενότεροι 

συγγενείς του ταφέντος δηλώνουν ότι αποδέχονται την ταφή στενού συγγενή του ταφέντος 
μέχρι Β’ βαθμού εξ αίματος ή Β’ βαθμού μετ’ αυτού εξ αγχιστείας και υπάρχει υγειονομική 

δυνατότητα, η ταφή γίνεται σε υπάρχοντα τάφο 
6. Οι κηδείες πραγματοποιούνται βάση σειράς προτεραιότητας, όπως αυτή προκύπτει από το 

Βιβλίο Καταχώρησης Κηδειών και της διαθεσιμότητας των τάφων βάση εκταφών μέχρι και της 

προηγούμενης ημέρας 
7. Για τη δήλωση - καταχώρηση της κηδείας είναι απαραίτητη η προσκόμιση: του διπλότυπου 

είσπραξης των σχετικών τελών, της Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου και η συμπλήρωση Αίτησης – 
Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599, από την οικογένεια ή τον ενδιαφερόμενο, στην οποία να 

δηλώνονται τα στοιχεία του γραφείου Τελετών, στο οποίο έγινε η ανάθεση της τελετής και ότι 

αναλαμβάνει την κηδεία και τις συνακόλουθες υποχρεώσεις του, σχετικά με: τη δόμηση τάφου, 
τη διαδικασία εκταφής, την ανακομιδή οστών, την ενημέρωση της Υπηρεσίας για την 

οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων επικοινωνίας του, καθώς και την ανεπιφύλακτη αποδοχή 
του Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων, του οποίου και έλαβε γνώση. Η δήλωση 

υπογράφεται παρουσία του προϊσταμένου του τμήματος Κοιμητηρίων υπαλλήλου, λαμβάνει 
αριθμό εισερχομένου και αρχειοθετείται, ενώ αντίγραφό της δίνεται στον δηλούντα 
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Άρθρο 10  

10.1. Παράταση ταφής  

 
1. Οι συγγενείς των νεκρών υποχρεώνονται πριν από τη λήξη της υποχρεωτικής πενταετούς 

ταφής να επικοινωνήσουν με το γραφείο κοιμητηρίων για να δηλώσουν τη βούλησή τους 
σχετικά με το νεκρό τους.  

2. Η υπηρεσία των κοιμητηρίων υποχρεώνεται να ενημερώνει εγγράφως τους συγγενείς του 

νεκρού κατά τον ενταφιασμό για το νομικό καθεστώς των εκταφών και των παρατάσεων που 
προβλέπει ο παρών Κανονισμός και τις συνέπειες σε περίπτωση παραλείψεως. Η ως άνω 

ενημέρωση γίνεται προς τον ενδιαφερόμενο του άρθρου 9.1.1 
 

Άρθρο 11 

11.1. Δωρεάν παραχώρηση τάφων  

 

1. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου 
είναι δυνατή η δωρεάν παραχώρηση τάφων υπέρ προσώπων, τα οποία με την εθνική, πολιτική 

και κοινωνική δράση τους προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο έθνος ή στον Δήμο. 
2. Βρέφη, νήπια και παιδιά μέχρι 14 ετών ενταφιάζονται δωρεάν. Ως ημερομηνία γέννησης 

θεωρείται η πρώτη Ιανουαρίου του έτους γέννησης.  

3. Σε ανήλικα (βρέφη, νήπια, παιδιά, έφηβοι) και ενήλικα νεαρά άτομα μη έγγαμα, δεν θα 
πραγματοποιούνται εκταφές, εκτός εάν το επιθυμεί η οικογένεια.  

 

Άρθρο 12 

12.1. Εκταφές  

 

1. Η ανακομιδή των οστών ενεργείται μετά την πάροδο του χρόνου της υποχρεωτικής ταφής, η 

οποία ορίζεται πενταετής, εκτός των εξαιρέσεων που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό.  
2. Σε περίπτωση που ο νεκρός πέθανε από λοιμώδες νόσημα που δεν υπάγεται στον Διεθνή 

Υγειονομικό Κανονισμό απαγορεύεται η εκταφή πριν από την εκπνοή της πενταετίας. Εάν ο 
θάνατος συνέβη από λοιμώδες νόσημα που υπάγεται στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό 

απαγορεύεται η εκταφή πριν από την παρέλευση δεκαετίας.  

3. Η για οποιονδήποτε λόγο εκταφή και μεταφορά των νεκρών με αίτηση των συγγενών πριν από 
την παρέλευση του χρόνου της υποχρεωτικής ταφής, γίνεται κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 

210/1975 «περί ταριχεύσεως, μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών ανθρώπων», μετά από 
την καταβολή ειδικού τέλους, το οποίο καθορίζεται στο τριπλάσιο του τρέχοντος 

δικαιώματος εκταφής.  

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

σύμφωνα με το άρθρο 9.1.1.  
5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πλησιέστεροι συγγενείς για την εκταφή, μπορεί να φροντίσει 

οποιοσδήποτε τρίτος, αφού καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι αναλαμβάνει την 
ευθύνη της εκταφής.  

6. Η εκταφή γίνεται υποχρεωτικά με την παρουσία των συγγενών ή όσων φρόντισαν για την 

σχετική διαδικασία σύμφωνα με όσα ορίζονται. Όσοι δεν επιθυμούν να παρίστανται το 
δηλώνουν εγγράφως στην Υπηρεσία του κοιμητηρίου και δεν απαλλάσσονται από το δικαίωμα 

εκταφής.  
7.  Αναβολή προγραμματισμένης εκταφής επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δικαιολογημένη 

επαρκώς από τους συγγενείς του νεκρού και για χρονικό διάστημα εντός ενός μήνα.  

8. Η μεταφορά των οστών διενεργείται κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 210/1975. 
9. Σε περίπτωση που ύστερα από αίτημα των δικαιούχων οικογενειακού τάφου για την ανακομιδή 

νεκρού, κατά την ανόρυξη του τάφου βρεθεί αδιάλυτο, αυτό παραμένει υποχρεωτικά στον 
τάφο μέχρι την τέλεια διάλυσή του. 
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12.2. Αυτεπάγγελτες Εκταφές  

 

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

αυτεπάγγελτη εκταφή και να τοποθετήσει τα οστά στο χωνευτήρι.  
2. Πριν από τη διενέργεια της αυτεπάγγελτης εκταφής, η υπηρεσία οφείλει να εξαντλήσει κάθε 

πρόσφορο μέσο για την ειδοποίηση των συγγενών. Η αποστολή επιστολών, ηλεκτρονικού 

μηνύματος, ή η τηλεφωνική επικοινωνία στους ενδιαφερόμενους του άρθρου 9.1.1., η γενική 
ανακοίνωση τοιχοκολλημένη στους χώρους του κοιμητηρίου και η τοποθέτηση σημειώματος σε 

κάποιο εμφανές σημείο επί του τάφου, αποτελούν ενδεικτικούς τρόπους πρόσφορου μέσου 
ειδοποίησης.  

Άρθρο 13 

13.1. Οστεοφυλάκιο- Οστεοφύλαξη  

.  

1. Τα οστά μπορούν να τοποθετηθούν στο οστεοφυλάκιο του κοιμητηρίου, ή σε περίπτωση 
εξαντλήσεως των θέσεων, άλλου κοιμητηρίου Δημοτικής Ενότητας ή Κοινότητας προς φύλαξη, 

έως ότου κατασκευαστεί οστεοφυλάκιο στο κοιμητήριο του Τοπικού Διαμερίσματος, όπου 
ανήκει.  

2. Προκειμένου να χρησιμοποιήσει κανείς μια θέση στο χώρο του οστεοφυλακίου, για τη φύλαξη 

των οστών νεκρού υποβάλλει αίτηση. Στην αίτηση αυτή ο ενδιαφερόμενος ζητά την 
παραχώρηση μιας θέσης στον χώρο του οστεοφυλακίου και καταβάλλει το ετήσιο δικαίωμα 

φύλαξης των οστών, που αντιστοιχεί στο ποσόν των τριάντα ευρώ 30,00€. Η κατασκευή της 
οστεοθήκης αντιστοιχεί στο ποσόν των 50,00€. Τα προαναφερθέντα χρηματικά ποσά 

καταβάλλονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας.  
3. Η εκάστοτε καταβολή δικαιώματος φύλαξης των οστών είναι ημερολογιακή, δηλαδή από 1η 

Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου και η πρώτη καταβολή δικαιώματος αφορά το τρέχον έτος, 

ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης φύλαξης των οστών.  
4. Η τοποθέτηση των οστών στο χωνευτήρι γίνεται α) μετά από αίτηση των συγγενών, β) 

εφόσον δεν έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο στον παρόντα κανονισμό, δικαίωμα φύλαξης 
μετά την πάροδο του χρονικού περιθωρίου των δύο μηνών (προθεσμία) για την εξόφληση της 

υποχρέωσής του, χωρίς άλλη ειδοποίηση.  

5. Στο χωνευτήρι του κοιμητηρίου μπορούν να τοποθετηθούν οστά τα οποία φυλάσσονταν σε 
άλλα κοιμητήρια κατά τη διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας και εφόσον σε εκείνα δεν υπάρχει 

χώρος χωνευτηρίου.  
6. Η παραλαβή των οστών από τα κοιμητήρια και η μεταφορά τους σε άλλο χώρο (κοιμητήριο-

Μοναστήρι) ενεργείται μόνο κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων συγγενών και κατόπιν 

έκδοσης σχετικής άδειας από τη Διεύθυνση Υγιεινής.  
7. Απαγορεύεται ρητά η μετακίνηση των κιβωτίων από τα ράφια με πρωτοβουλία των επισκεπτών 

και η τοποθέτησης παντός αντικειμένου στην οστεοθήκη, όπως ανθοδοχείων, γλαστρών, 
καντηλιών, εικόνων, αγαλματιδίων κλπ. Επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση φωτογραφίας του 

θανόντος ή μικρός σε διάσταση σταυρός.  
8. Η οστεοθήκη δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο εκείνου εις τον οποίον γίνεται η παραχώρηση 

χρήσης και δεν μεταβιβάζεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπον προς τρίτους διαπράξεως εν ζωή ή 

αιτία θανάτου. 
9. Κατά περίπτωση, ο υπάλληλος του οστεοφυλακίου τοποθετεί τα οστά ή την τέφρα στην 

ενδεδειγμένη θέση τους 
10. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος με έγγραφη δήλωσή του παραιτείται του δικαιώματος 

χρήσης του Οστεοφυλακίου, τότε τα οστά, ή η τέφρα μεταφέρονται στο χωνευτήριο. 

11. Τα Κοιμητήρια δέχονται οστά και τέφρα από άλλες περιοχές ή από το εξωτερικό, ύστερα από 
αίτημα που υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο και εφόσον υπάρχει ο προβλεπόμενος ειδικός 

χώρος (Οστεοφυλάκιο). Η τέφρα φυλάσσεται όπως και τα οστά σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 49α του Ν.4277/2014 όπως προστέθηκε με το Άρθρο 92 του Ν.4368/2016.  

12. Η καταβολή του αναλογούντος τέλους αφορά σε ετήσια βάση (από 1η Ιανουαρίου έως 31 
Δεκεμβρίου του εκάστοτε έτους) ανεξαρτήτως εάν η χρήση αφορά δωδεκάμηνο ή μικρότερη 

χρονική περίοδο.  

13. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε μετακίνηση των οστεοθηκών ή των τεφροδόχων από τα ράφια 
με πρωτοβουλία των επισκεπτών, η εξαγωγή των οστών ή της τέφρας για οποιοδήποτε λόγο 
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από το οστεοφυλάκιο, καθώς και η εναπόθεση αντικειμένων στους χώρους του 

οστεοφυλακίου.  

 

Άρθρο 14 

14.1. Περιορισμοί  

 

1. Η είσοδος εις το κοιμητήριο απαγορεύεται απολύτως πριν από την ανατολή και μετά τη δύση 

του ηλίου και όσες ώρες περαιτέρω ορίσει ο Δήμαρχος, ή ο υπεύθυνος Αντιδήμαρχος, ή ο 
εντεταλμένος σύμβουλος ή το Συμβούλιο της Κοινότητας ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας 

εφόσον δεν υπάρχει Συμβούλιο με σχετική προς τούτο πράξη του.  
2. Η θύρα του κοιμητηρίου κλείνει ένα τέταρτο πριν από την καθοριζόμενη εκάστοτε ώρα και όλοι 

όσοι βρίσκονται σε αυτό πρέπει να εξέλθουν αμέσως και χωρίς καμία καθυστέρηση ή 
δικαιολογία, αφού προηγουμένως ειδοποιηθούν προς τούτο. Η εφαρμογή της παραπάνω 

διατάξεως θα εκτελείται με ευθύνη των φυλάκων, των υπαλλήλων και του Προϊσταμένου των 

κοιμητηρίων.  
3. Απαγορεύεται η είσοδος στο κοιμητήριο αυτοκινήτων κ.λ.π. μεταφορικών μέσων και εν γένει 

παντός είδους οχημάτων χωρίς λόγο. Ο ως άνω περιορισμος δεν ισχύει για τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες, ηλικιωμένους και έχοντες κινητικά προβλήματα.  

4. Η μεταφορά των αναγκαίων για την εκτέλεση έργων διαμορφώσεως και διαρρυθμίσεως των 

τάφων υλικών θα διενεργείται μόνο τις πρωινές ώρες και μόνο κατά την ώρα εκείνη που θα 
ορίσει ο Δήμαρχος, ή ο υπεύθυνος Αντιδήμαρχος, ή ο εντεταλμένος σύμβουλος ή το Συμβούλιο 

της Κοινότητας ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας εφόσον δεν υπάρχει Συμβούλιο με σχετική προς 
τούτο πράξη του.  

5. Απαγορεύεται η είσοδος σε πρόσωπα που διατελούν σε κατάσταση μέθης και είναι ντυμένα 
κατά τρόπο άσεμνο ως και παιδιά κάτω των 10 ετών εάν δεν συνοδεύονται από τους γονείς ή 

τους κηδεμόνες τους.  

6. Δεν επιτρέπεται η επαιτεία, η εγκατάσταση μικροπωλητών και η πώληση κεριών στο χώρο ή 
στις εισόδους των κοιμητηρίων  

7. Επίσης απαγορεύεται κάθε ανευλαβής πράξη ή εκδήλωση. Όποιος δεν συμμορφώνεται προς τα 
ανωτέρω καλείται να εγκαταλείψει αμέσως το κοιμητήριο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή 

δυστροπίας του θα καλείται ενημερώνεται από την υπηρεσία του κοιμητηρίου το οικείο 

Αστυνομικό Τμήμα και θα ζητείται η συνδρομή του.  
8. Απαγορεύεται απολύτως η παρενόχληση των επισκεπτών του κοιμητηρίου ως και κάθε 

διαπραγμάτευση μέσα στο κοιμητήριο αυτών με εργολάβους, κηπουρούς, εργάτες και γενικά 
με όλους τους εργαζόμενους σε αυτό.  

9. Απαγορεύεται η έκθεση προς πώληση πένθιμων αντικειμένων εντός του κοιμητηρίου. Επίσης 

απαγορεύεται απολύτως η πάσης φύσεως πώληση οποιουδήποτε αντικειμένου μέσα στο 
κοιμητήριο, εκτός των ίδιων καταστημάτων του Δήμου ή δημοτικής επιχείρησης, μισθωμένων 

ή ιδιοχρησιμοποιούμενων. 
 

Κατά τις Κυριακές και λοιπές εκ του νόμου εξαιρετέες ημέρες απαγορεύεται 
οποιαδήποτε εργασία εντός του κοιμητηρίου.  

 

Άρθρο 15 

15.1. Κατασκευή – Διαμόρφωση Τάφων - Υποχρεώσεις Κατασκευαστών  

 
Οι εργασίες των μαρμαρογλυπτών εκτελούνται καθημερινά από τις 9.00 π. μ. – 16:00 μ.μ. 

εκτός Κυριακής και αργιών.  

 
1. Η εκτέλεση εργασιών κατασκευής μνημείων στο χώρο των κοιμητηρίων θα γίνεται από τους 

εργολάβους - τεχνίτες μαρμάρων που συμπεριλαμβάνονται στο μητρώο εργοληπτών ή από 
τους οικείους του νεκρού (μέχρι 2ου βαθμού συγγένειας) εφόσον ασκούν παρεμφερές 

επάγγελμα (π.χ. μαρμαράδες, χτίστες, μπετατζήδες, σοβατζήδες, κ.τ.λ.), μετά την έκδοση από 
το Δήμο σχετικής άδειας δραστηριότητας. Για την έκδοση της άδειας αυτής απαιτείται η 

υποβολή σχεδίου ή σκαριφήματος σύμφωνου με τον παρόντα κανονισμό 
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2. Απαγορεύεται αυστηρώς στον κατασκευαστή και κάθε τρίτο (συγγενή, ενδιαφερόμενο, κλπ) να 

μεταβάλλει ή διαφοροποιήσει τις διαστάσεις που προβλέπονται από το υποβληθέν σχέδιο ή 

σκαρίφημα και από τον κανονισμό ως προς το μέγεθος, τις διαστάσεις, το ύψος και τη μορφή 
του μνημείου. 

3.  Απαγορεύεται η επεξεργασία ακατέργαστων υλικών από ιδιώτες μαρμαρογλύπτες εντός του 
χώρου των κοιμητηρίων. Η εργασία τους περιορίζεται στη συναρμολόγηση των 

κατεργασμένων υλικών.  

4. Κάθε εργασία γενικά μέσα στα κοιμητήρια θα αποπερατώνεται το συντομότερο δυνατό και σε 
χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός (1) μήνα.  

5. Οι εργολάβοι – τεχνίτες μαρμάρων υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, και τις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων της υπηρεσίας των 

κοιμητηρίων. Κάθε κατασκευή που έχει τοποθετηθεί σε τάφο και δεν πληροί τις καθορισμένες 
προδιαγραφές θα αφαιρείται με ευθύνη αυτού που το τοποθέτησε. Διαφορετικά αφαιρείται από 

την Υπηρεσία του Δήμου χωρίς ειδοποίηση και το κόστος καταλογίζεται στον συγγενή του 

νεκρού.  
6. Ουδείς εργολάβος ή τεχνίτης μαρμάρων εισέρχεται στο χώρο του κοιμητηρίου αν δεν 

προσκομίσει στον αρμόδιο υπάλληλο (εργάτη) του κοιμητηρίου την άδεια εισόδου, που 
χορηγείται από την Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου.  

7. Μετά το πέρας των εργασιών ο κατασκευαστής οφείλει να απομακρύνει από τον χώρο του 

κοιμητηρίου όλα τα υλικά οικοδομών που περίσσεψαν.  
8. Όλες οι ιδιωτικές εργασίες εκτελούνται υπό την εποπτεία των προϊσταμένων των τμημάτων της 

Διεύθυνσης. Στους ανωτέρω (κατασκευαστές) που δεν συμμορφώνονται, με τις 
διατάξεις του παρόντος Κανονισμού επιβάλλεται ποινή προσωρινής ανακλήσεως του 

δικαιώματος της αδείας εισόδου στα κοιμητήρια μέχρι ενός έτους και χρηματικό 
πρόστιμο χιλίων (1.000,00) €.  

9. Σε κάθε περίπτωση επί κάθε διάταξης του παρόντος Κανονισμού που συνιστά 

οικονομική επιβάρυνση θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί βεβαιώσεως και 
εισπράξεως των Δημοτικών εσόδων, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία περί 

προσόδων Ο.Τ.Α.  
Λόγοι αποβολής δύναται να συνιστά η τοποθέτηση μνημείου εάν παραβιάζονται οι 

όροι του παρόντος Κανονισμού και γενικά κάθε παράβαση των διατάξεων του 

Κανονισμού λειτουργίας του κοιμητηρίου. 

 Άρθρο 16 

16.1. Περιποίηση τάφων  

 

1. Επιτρέπεται στους συγγενείς των νεκρών να περιποιούνται τους τάφους των προσφιλών τους 

και να εκδηλώνουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα κατά την κρίση τους.  
2. Το δικαίωμα της αφής των κανδηλιών ελαίου και της περιποίησης του τάφου δύναται να 

παρέχεται σε φυσικό πρόσωπο ή ανάδοχο από το μητρώο εργοληπτών ο οποίος ορίζεται από 
τον ενδιαφερόμενο συγγενή του άρθρου 7.1, Παρ1. και τα στοιχεία του γίνονται γνωστά στην 

υπηρεσία κοιμητηρίου με υπεύθυνη δήλωση η οποία λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και 
ελέγχεται η ορθότητά τους σύμφωνα με άρθρο 19.2, Παρ. 3  

3. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει όμως το εκτός οικογενείας φυσικό πρόσωπο που αναλαμβάνει το 

δικαίωμα αφής για λογαριασμό τρίτου, να λάβει προηγουμένως έγγραφη άδεια από την 
υπηρεσία του κοιμητηρίου και να φέρει μαζί του αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης του 

ενδιαφερόμενου συγγενή του άρθρου 7.1, Παρ1, όπως αυτή έχει κατατεθεί στην υπηρεσία 
κοιμητηρίου. Τυχόν παράβαση επιφέρει την απαγόρευση δραστηριοποίησής του εντός του 

κοιμητηρίου, του εκτός οικογενείας φυσικού προσώπου για χρονικό διάστημα μέχρι και ενός 

(1) έτους. 
4. Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα εφόσον δημιουργούνται προβλήματα να αναθέσει με 

διαγωνισμό την αφή σε γενικό ανάδοχο ή κατά τμήματα σε αναδόχους, έναντι καταβολής 
ανάλογου τέλους. 

5. Θέματα που έχουν σχέση με την περιποίηση των τάφων το ανωτέρω έργο μπορεί να 
ρυθμίζονται ή να τροποποιούνται ανάλογα, μετά από εισήγηση της Κοινότητας και απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου 
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Άρθρο 17  

17.1. Κανονισμός Καθαριότητας Δημοτικών Κοιμητηρίων 

 
1. Στα κοιμητήρια  του Δήμου Ρόδου (Κοινότητας Ρόδου)  ισχύει ο Κανονισμός Καθαριότητας του 

Δήμου Ρόδου 
2. Απαγορεύεται η μεταφορά και απόρριψη Α.Ε.Κ.Κ. (Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και 

Κατεδαφίσεων) καθώς και τεμαχίων μαρμάρου από τα συνεργεία Εργατοτεχνιτών - 

Μαρμαροτεχνιτών στις Βάσεις Συγκέντρωσης Απορριμμάτων, εκτός από τα παράγωγα από την 
κατασκευή μνημείων εντός του Κοιμητηρίου. 

3. Οι εργολήπτες κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα προστασίας 
του εδάφους και της κάθε είδους κατασκευής από ρύπανση. Σε όσες περιπτώσεις είναι 

απαραίτητη η προσωρινή τοποθέτηση υλικών (όπως άμμος, ασβέστης, τσιμέντο, κλπ) αυτή θα 
πρέπει να γίνεται επάνω σε χοντρό αδιάβροχο μουσαμά για να προστατεύεται πλήρως το 

έδαφος, η άσφαλτος ή η τσιμεντόστρωση. Οι ίδιες προφυλάξεις θα πρέπει να λαμβάνονται 

κατά την μίξη υλικών (χαρμάνια) και κατά την εκτέλεση εργασιών σε τάφους. 
4. Όταν εκτελούνται εργασίες σε τάφο ή σε μνήμα τα όμορα μνήματα θα πρέπει να 

προστατεύονται με τη κάλυψη τους με νάιλον. Περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών (ακόμα και 
λέρωμα με οικοδομικά υλικά) σε όμορους τάφους ή στο περιβάλλον του κοιμητηρίου δεν θα 

γίνονται αποδεκτές και θα επιβάλλεται πρόστιμο στους παραβάτες ύψους (150€) και θα ζητείτε 

η πλήρης αποκατάσταση της προκληθείσης ζημίας μη αποκλειόμενης ποινικής ευθύνης 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

5. Η προστασία και η βελτίωση του περιβάλλοντος των κοιμητηρίων είναι κυρίως ευθύνη των 
εργαζομένων σε αυτό είτε είναι ιδιώτες είτε υπάλληλοι του Δήμου και δευτερευόντως των 

επισκεπτών του. 

Άρθρο 18  

18.1. Βιβλία 

Για την επιμελή και ακριβή τήρηση των διατάξεων του παρόντος θα τηρούνται από την υπηρεσία του 
Δήμου ή από τον αρμόδιο υπάλληλο των Κοιμητηρίων τα παρακάτω βιβλία : 

1. Σχεδιάγραμμα του Κοιμητηρίου - ταφολόγιο, 
2. Βιβλίο ενταφιασμών ή αδειών ταφής 

3. Βιβλίο οικογενειακών τάφων με ευρετήριο, 

4. Βιβλίο οστεοφυλακίου με ευρετήριο 
5. Βιβλίο ανακομιδής οστών 

6. Βιβλίο αδειών ανεγέρσεων τάφων, 
7. Βιβλίο μητρώου εργοληπτών 

8. Βιβλίο δελτίων εισόδου εργοληπτών 

9. Βιβλίο εισόδου – εξόδου οχημάτων 
10. Βιβλίο δελτίων εισόδου οχημάτων εργοληπτών 

11. Μηχανογραφημένα τα παραπάνω βιβλία 

Άρθρο 19 

19.1 Μνημεία – επιγραφές – αντικείμενα  

 

1. Τα επί των τάφων μνημεία είναι πράγματα εκτός συναλλαγής. Μνημείο νοείται κάθε στοιχείο 

διακόσμησης, κινητό ή ακίνητο, αδιάφορα από την ύλη της κατασκευής του ή της επεξεργασίας 
του, το οποίο τοποθετείται επί του τάφου.  

2. Η τοποθέτηση μνημείου επί του τάφου δεν είναι υποχρεωτική.  
3. Οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται επί των τάφων και τα υλικά από τα οποία αποτελούνται τα 

μνημεία μετά την εκταφή παραμένουν στα κοιμητήρια, θεωρούνται περιουσία τους και 

απαγορεύεται να μεταφερθούν από αυτά. Αντικείμενα που υπάρχουν επί και εντός των τάφων 
κατά την εκταφή επιστρέφονται στους συγγενείς του νεκρού, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή 

τους επτά ημέρες πριν από την εκταφή. Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται τα έργα τέχνης 
που έχουν ιστορική και καλλιτεχνική αξία.  

4. Οι σκελετοί των στεφάνων και των σταυρών που κατατίθενται κατά την τελετή της κηδείας 
περιέρχονται στον Δήμο.  
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19.2  Διάθεση στεφανιών – μαρμάρων – κινητών αντικειμένων 

1. Τα στεφάνια και οι κατασκευές ανθέων (σταυροί, καρδιές κ.λ.π) θα παραμένουν πάνω στον 

τάφο για τέσσερις (4) ημέρες τους χειμωνιάτικους μήνες και για τρείς (3) ημέρες τους 
καλοκαιρινούς μήνες. Με το πέρας της προαναφερόμενης χρονικής περιόδου οι εργάτες 

τμημάτων θα συλλέγουν τα στεφάνια. 
2. Απαγορεύεται ρητά η συλλογή στεφανιών ή / και ανθέων από ιδιώτες. 

 

Άρθρο 20 

20.1. Ωράριο λειτουργίας  

 
1. Το κοιμητήριο είναι ανοικτό για τους επισκέπτες όλες τις ημέρες της εβδομάδος πλην της 

Κυριακής από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.  
2. Τις Κυριακές και τις αργίες θα λειτουργεί από την ανατολή έως και την 1:00μμ 

3. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα κοιμητήρια σε εργαζόμενους και μη κατά τις ώρες 

που είναι κλειστό.  
4. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να μεταβάλλεται ή να διαφοροποιείται σύμφωνα με απόφαση του 

αρμόδιου αντιδημάρχου ή εντεταλμένου συμβούλου ή του Συμβουλίου της Κοινότητας ή τον 
Πρόεδρος της Κοινότητας εφόσον δεν υπάρχει Συμβούλιο με σχετική προς τούτο πράξη του.  

 

Άρθρο 21 

21.1 Τελικές διατάξεις  

 
1. Κάθε διάταξη αντίθετη με τον παρόντα Κανονισμό καταργείται.  

2. Περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τον κανονισμό ρυθμίζονται με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου.  

3. Δεν επιτρέπεται η επαιτεία, η εγκατάσταση μικροπωλητών και η πώληση κεριών στο χώρο ή 

στις εισόδους των κοιμητηρίων.  
4. Κάθε επισκέπτης οφείλει να δείχνει τον απαιτούμενο σεβασμό και να τηρεί την τάξη και την 

ευκοσμία.  
5. Απαγορεύεται κάθε κατασκευή (βρύση, παγκάκια κ.λπ.) ή φύτευση δένδρων σε κοινόχρηστο 

χώρο των κοιμητηρίων, διαφορετικά θα απομακρύνεται από τον συγγενή με ευθύνη του 

κατασκευαστή ή από το Δήμο χωρίς ειδοποίηση και το κόστος θα καταλογίζεται στον συγγενή 
του νεκρού, ο οποίος σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του 

παρόντος Κανονισμού. 
6. Συγκροτείται Εκκλησιαστική Επιτροπή, των οποίων η σύνθεση και οι αρμοδιότητες 

περιγράφονται στο Παράρτημα «Γ»  του παρόντος. 

.  

 Άρθρο 21  

21.1. Ισχύς κανονισμού  

 

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει αμέσως μετά την κατά νόμο έγκρισή του και δημοσίευσή 
του. Από την έγκριση του παρόντος 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 λάβει υπ' όψη του και τις σχετικές διατάξεις του Νόμου.  

21.2. Συμπληρωματικές Οδηγίες  

 
1. Οι αρμόδιοι Ληξίαρχοι, αμέσως με την έκδοση Άδειας Ταφής, θα ενημερώνουν το Γραφείο 

Κοιμητηρίων για την κάθε άδεια ταφής που θα έχουν εκδώσει καθώς και το Γραφείο Εσόδων 

προκειμένου να επιβληθεί το αντίστοιχο τέλος ταφής.  
2. Το Γραφείο Κοιμητηρίων, θα ενημερώνεται από το Γραφείο Εσόδων ώστε να επιβεβαιώνει για 

την καταβολή από τον Υπόχρεο (πλησιέστερο) συγγενή ή Γραφείο Κηδειών που λειτουργεί κατ’ 
εξουσιοδότηση του (πλησιέστερου συγγενή) του τέλους ταφής.  
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3. Από την Παρασκευή (11:00π.μ.) και μέχρι και το Σάββατο, θα δίνονται οι άδειες ταφής από το 

αρμόδιο Ληξιαρχείο με υποχρέωση να συμπληρώνεται «Υπεύθυνη Δήλωση» του πλησιέστερου 

συγγενή – ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 9.1.1. με τα ακριβή στοιχεία του, όπως 
(Ονομ/μο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., δ/νση Κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση). 

Την Υπεύθυνη Δήλωση αυτή το αρμόδιο Ληξιαρχείο υποχρεούται να την κοινοποιεί στο 
Γραφείο Εσόδων και στο Γραφείο Κοιμητηρίων την Τρίτη ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη 

ημέρα.  

Μόνο για τις ταφές που γίνονται τις παραπάνω ημέρες και ώρες, το Γραφείο Κοιμητηρίων 
υποχρεούται να προχωρά στις διαδικασίες ενταφιασμού χωρίς να πληρώνεται εκ των προτέρων 

το αντίστοιχο τέλος. Για τους ενταφιασμούς αυτών των ημερών/ωρών το Γραφείο Εσόδων 
υποχρεούται να βεβαιώνει το τέλος στον πλησιέστερο συγγενή εντός της Τρίτης που ακολουθεί 

το Σαββατοκύριακο.  
4. Οι αρμόδιοι Ληξίαρχοι, αμέσως με την έκδοση της Άδειας Ταφής, θα ενημερώνουν το Γραφείο 

Κοιμητηρίων για τον ενταφιασμό, το οποίο στη συνέχεια θα ενημερώνει και τον/την Πρόεδρο 

της Κοινότητας Ρόδου, προκειμένου να λαμβάνουν γνώση για τη διαδικασία της ταφής.  
5. Υπενθυμίζεται ότι εάν με την άδεια ταφής δεν πληρώνεται το προβλεπόμενο τέλος, ο 

ενταφιασμός μπορεί να γίνεται μόνο εάν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος και έγγραφη βεβαίωση 
του αντιδημάρχου, ή του εντεταλμένου συμβούλου ή του Συμβουλίου της Κοινότητας ή του 

Πρόεδρου της Κοινότητας εφόσον δεν υπάρχει Συμβούλιο που εποπτεύει την λειτουργία των 

κοιμητηρίων. Στις ειδικές αυτές και έκτακτες περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι εφικτή η 
άμεση προσαγωγή της έγγραφης εντολής των ανωτέρω, η ταφή μπορεί να γίνει με ευθύνη του 

προϊσταμένου της υπηρεσίας κοιμητηρίων μέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού σε εύλογο 
χρονικό διάστημα όχι πέραν τριάντα (30) εργασίμων ημερών. Μετά την άπρακτη παρέλευση 

του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο προϊστάμενος της υπηρεσίας κοιμητηρίων ενημερώνει 
γραπτώς τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, ή τον εντεταλμένου σύμβουλο ή το Συμβούλιο της 

Κοινότητας ή τον Πρόεδρου της Κοινότητας εφόσον δεν υπάρχει Συμβούλιο που εποπτεύει την 

λειτουργία των κοιμητηρίων και την Επιτροπή Κοιμητηρίων, για την άκαρπη παρέλευση της 
προθεσμίας και τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου συγγενή και υποχρεωτικά το A.Φ.Μ. 

αυτού σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 9.1,Παρ.1. 
6. Οι Ληξίαρχοι μια φορά την εβδομάδα (κάθε Τρίτη για την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα), θα 

ενημερώνουν τα Γραφεία Εσόδων και Κοιμητηρίων, για τις άδειες ταφής τις οποίες έχουν 

εκδώσει. Σε περίπτωση που το Γραφείο Εσόδων ή το Γραφείο Κοιμητηρίων διαπιστώσει ότι για 
κάποια ή κάποιες από τις άδειες ταφής δεν έχει ενημερωθεί ή και δεν έχει εκδοθεί και πληρωθεί 

τέλος ενταφιασμού οφείλει να προχωρά άμεσα στη βεβαίωση του αντίστοιχου τέλους 
ενημερώνοντας άμεσα και το Γραφείο (Βεβαιωμένων) Εσόδων της Ταμειακής Υπηρεσίας. Εκτός 

υποχρεωτικών περιπτώσεων, οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν θα εκδίδουν ληξιαρχικές πράξεις 

θανάτου εάν προηγουμένων δεν βεβαιωθούν αρμοδίως ότι έχουν εξοφληθεί τα τέλη ταφής και 
έχουν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. 

7. Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται και για τη διαδικασία εκταφιασμού. Η διαδικασία 
εκταφιασμού θα γίνεται όμως μόνο Δευτέρα με Παρασκευή από τις 8:00π.μ έως τις 14:00μ.μ.  

8. Διευκρινίζεται δε ότι με την είσπραξη του ανάλογου τέλους ενταφιασμού, μοναδικό αρμόδιο 
όργανο για την προετοιμασία του χώρου ενταφιασμού είναι η υπηρεσία Κοιμητηρίων του 

Δήμου. Κανείς ιδιώτης ή Γραφείο Τελετών δεν δύναται να διεξάγει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.  

9. Τέλος διευκρινίζεται ότι η όλη διαδικασία ενταφιασμού που περιλαμβάνει τη μεταφορά του 
αποθανόντος, την εναπόθεσή του και την κατασκευή του τάφου, σύμφωνα με τον Κανονισμό 

Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου, έχει ο πλησιέστερος συγγενής ή το Γραφείο 
Τελετών ή ο ιδιώτης που εξουσιοδοτεί ο πλησιέστερος συγγενής ως ενδιαφερόμενο (άρθρο 

9.1.1.). 

 

Άρθρο 22 

22.1. Γενικές Διατάξεις 

 

1. Τα γραφεία τελετών θα έχουν συνεννόηση μόνο με τον/την προϊστάμενο/η του τμήματος 
Κοιμητηρίου για την τέλεση των εξόδιων ακολουθιών και ενταφιασμών ο/η οποίος/α 

ενημερώνει τον εφημέριο του Κοιμητηρίου και τον ιεροψάλτη και τον αρμόδιο εργάτη για τη 

διάνοιξη του τάφου.  
2. Καθορίζεται ωράριο τέλεσης των τελετών και ενταφιασμών ως εξής:  

α)Απρίλιο – Οκτώβριο: 11πμ, 12μμ / 5μμ, 6μμ 
β)Νοέμβριο – Μάρτιο: 11πμ, 12μμ / 3μμ, 4μμ 
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Καμία άλλη συνεννόηση πέρα των αναφερόμενων στον παρόντα κανονισμό δεν ισχύει. 

3. Οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή διενεργείτε μόνο μέσω των οικονομικών υπηρεσιών του 

Δήμου και με την έκδοση του σχετικού διπλότυπου είσπραξης και άμεσης ενημέρωσης του 
προϊσταμένου. Σε περίπτωση ενεργειών που αντίκειται στον παρόντα κανονισμό, η δημοτική 

αρχή δεν έχει καμία ευθύνη. 
4. Διευκρινίζεται ότι από τα τέλη ταφής που καταβάλλονται, ο ιερέας και ο ψάλτης δεν λαμβάνουν 

κανένα ποσό. 

5. Περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, Μπορεί να ρυθμίζονται με 
απόφαση με απόφαση της Κοινότητας, σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου Κοιμητηρίων και την 

σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
6. Μνημόσυνα τελούνται μόνον Σάββατα και Κυριακές. Επίσης τις ημέρες που γίνονται λειτουργίες 

μπορούν να γίνονται μνημόσυνα μέχρι τις 10:00 π.μ.  
7. Απαγορεύεται, αυστηρά, στο υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό των Κοιμητηρίων κάθε 

ανάμιξη, μεσολάβηση ή συναλλαγή με εργολήπτες, εργολάβους κηδειών ή άλλους έξω-

υπηρεσιακούς παράγοντες, για τη διευκόλυνση δημοτών σε θέματα που εντάσσονται στη 
λειτουργία των Κοιμητηρίων 

8.  Διατάξεις προϊσχυόντων Κανονισμών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παύουν να 
ισχύουν.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ΑΔΑ: 6ΥΘΚΩ1Ρ-9ΝΩ



19 
 

Παράρτημα «Α» 

 

Α) Ατομικό καρτελάκι εισόδου 

 

 
Σημειώσεις: 

1. Διαστάσεις 120mmX105mm 
2. Διάρκεια ισχύος ενός έτους 

3. Πλαστικοποιημένο 

4. Φαίρεται υποχρεωτικά από τον εργολάβο καθόλη τη διάρκεια διενέργειας εργασιών εντός 
του κομητηρίου 

5. Τυχόν απώλεια πρέπει να δηλώνεται αμέσως στον εκδότη 
6. Ο αύξων αριθμός λαμβάνεται από το μητρώο εργοληπτών-εργολάβων με γραμμογράφιση: 

Αύξων Αριθμός Εργολάβου, Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Αριθμός Παραστατικού καταβολής 
εξόδων εγγραφής, Υπογραφή Παραλαβής, Υπογραφή Επιστροφής 

7. Όλα τα δελτία υπογράφονται από τον/την Προϊστάμενο-η κοιμητηρίων 
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Β) Καρτελάκι εισόδου οχήματος 

 

 
 
Σημειώσεις: 

1. Διαστάσεις 210mmX80mm 

2. Διάρκεια ισχύος ενός έτους 
3. Πλαστικοποιημένο 

4. Φαίρεται υποχρεωτικά στην αριστερή πλευρά του ταμπλό του οχήματος 
5. Τυχόν απώλεια πρέπει να δηλώνεται αμέσως στον εκδότη 

6. Ο αύξων αριθμός λαμβάνεται από το βιβλίο οχημάτων με γραμμογράφιση: Αύξων 
Αριθμός, Αριθμός Οχήματος,Ασφαλιστική εταιρία, Ασφάλεια έως,Επώνυμο, Όνομα, 

Ιδιότητα, Αύξων Αριθμός Εργολήπτη-Εργολάβου, Υπογραφή Παραλαβής, Υπογραφή 

Επιστροφής 
7. Όλα τα δελτία υπογράφονται από τον/την Προϊστάμενο-η κοιμητηρίων 
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Παράρτημα «Β» 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

1) Επιτροπή Κοιμητηρίων  

 

α)Ο έλεγχος καλής λειτουργίας και εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και κάθε σχετικής με την 
λειτουργία των κοιμητηρίων νομοθεσία θα γίνεται από την Επιτροπή Κοιμητηρίων (Επιτροπή). 

β) Συγκρότηση 

(1)Η Επιτροπή Συγκροτείται από πέντε μέλη (5) του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου έπειτα από 
ψηφοφορία μεταξύ των μελών. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο/η Σύμβουλος από τους συμμετέχοντες που 

έχει λάβει τους περισσότερους ψήφους κατά την εκλογή του/της στο Συμβούλιο της Κοινότητας. Το 
έργο της επιτροπής συνεπικουρείται από τον/την Προϊστάμενο-η των Κοιμητηρίων ο/η οποίος-α εκτελεί 

χρέη γραμματέα κατά τις συνεδριάσεις της. Εφόσον δεν εκδηλωθούν οι απαιτούμενες επιθυμίες 
συμμετοχής, τότε διενεργείται κλήρωση μεταξύ των μελών του Συμβουλίου της Κοινότητας με ευθύνη 

του/της Προέδρου του. 

(2)Η θητεία της επιτροπής είναι διετής. 
(3)Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Συμβούλιο της Κοινότητας αναφορά πεπραγμένων στην οποία θα 

αναφέρονται οπωσδήποτε τα ακόλουθα: 
(α) Πληρότητα κοιμητηρίων (συνολικοί τάφοι – κενοί τάφοι, πενταετίας, οικογενειακοί κλπ). 

(β) Οικογενειακοί τάφοι προς διάθεση, οι οποίοι θα κοινοποιούνται για τυχόν κάλυψή τους. 

(γ) Στατιστικά στοιχεία εργολάβων . 
(δ) Οικονομικά στοιχεία λειτουργίας των κοιμητηρίων. 

(ε) Αριθμός τάφων που θα πρέπει να γίνουν εκταφές εντός του επόμενου εξαμήνου. 
 (ζ) Πλήρη περιγραφή των προς διάθεση στεφανιών – μαρμάρων – κινητών αντικειμένων 

(η) Αριθμός θρησκευτικών ή πολιτικών τελετών 
(θ) Τυχόν ανάγκες χώρων για ταφές άλλων δογμάτων ή τυχόν ανάγκες χωροταξικών μεταβολών των 

κοιμητηρίων. 

(ι) Εκτελούμενα έργα με την εποπτεία υπηρεσιών του Δήμου εντός των κοιμητηρίων καθώς και την 
πορεία αυτών. 

(ια) Προβλήματα και προτάσεις για την ομαλή λειτουργία των κοιμητηρίων. 
(4)Προβαίνει στον έλεγχο για την τήρηση του παρόντος κανονισμού από όλους τους εμπλεκόμενους 

(υπαλλήλων κοιμητηρίων και εργολάβων) 

(5) Ελέγχει την διαδικασία διάθεσης οικογενειακών τάφων 
(6) Υποβάλλει προτάσεις επιβολής κυρώσεων σε εργολάβους- εργολήπτες που παραβαίνουν τον 

κανονισμό προς το Συμβούλιο της Κοινότητας 
(7) Η λειτουργία της επιτροπής διέπετε από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί συλλογικών 

οργάνων της δημόσιας διοίκησης. 

 

2)  Εκκλησιαστική Επιτροπή 

1. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή είναι πενταμελής και εκτελεί τα καθήκοντα της όπως αυτά 

καθορίζονται από την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου για τις Εκκλησιαστικές Επιτροπές χωρίς όμως να έχει 
οποιαδήποτε υπαγωγή προς αυτή. 

2.  Η Εκκλησιαστική Επιτροπή αποτελείται από τον/την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας 
ο/η οποίος-α εκτελεί και χρέη Προέδρου της , ένα μέλος του Συμβουλίου της Κοινότητας, δύο λαϊκά 

μέλη και τους ιερείς –κατά περίπτωση κοιμητηρίου- που έχουν διατεθεί από την Ιερά Μητρόπολη 

Ρόδου στους Ιερούς Ναούς των κοιμητηρίων, Ταξιαρχών και Αγίου Δημητρίου. Το έργο της επιτροπής 
συνεπικουρείται από τον/την Προϊστάμενο-η των Κοιμητηρίων ο/η οποίος-α εκτελεί χρέη γραμματέα 

κατά τις συνεδριάσεις της.  
3. Η θητεία της επιτροπής έχει διάρκεια έως την λήξη της θητείας του Συμβουλίου της Κοινότητας 

και αρχίζει από την μετά την έγκριση των μελών της από το Συμβούλιο της Κοινότητας Ρόδου.   

4. Καθήκοντα 
α) Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των Ιερών Ναών (ύπαρξη κεριών, ελαίου για τα καντήλια, 

συντήρηση- επισκευές σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς του Δήμου Ρόδου κλπ) 
β) Εκτελούμενα έργα στους ιερούς ναούς  

γ) Προβλήματα και προτάσεις για την ομαλή λειτουργία των ιερών ναών. 
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 94 παρ. β του Ν. 

4685/2020  περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  
β) Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, 

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 
δ) Την ανωτέρω απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

(Μειοψηφούν οι κ.κ. Ι. Αφεντούλης και Ν. Γιαννάς που πρότειναν αναβολή). 
 

 
1. Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος                          

(ΑΔΑ: ΨΠΘ9Ω1Ρ-ΓΚ8). 

2. Εγκρίνει την υπ΄αρ. 42/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο 
Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων στην Κοινότητα Ρόδου με 

την απαραίτητη προϋπόθεση να συμπεριληφθεί η παράγραφος που προβλέπει την Επιτροπή 
Κοιμητηρίου και ο οποίος έχει ως εξής: 
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Γ ε ν ι κ έ ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς  

 Άρθρο 1  

1.1.Αντικείμενο του κανονισμού  

 

Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων για την διοίκηση τη 
διαχείριση και τη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων της Κοινότητας Ρόδου του Δήμου Ρόδου.  
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Άρθρο 2  

2.1.Νομικό πλαίσιο  

 
1.    Η λειτουργία γενικά του Δημοτικού Κοιμητηρίου διέπεται από τους παρακάτω νόμους και 

διατάξεις:  
 

α. του Α.Ν. 445/1968, «Περί νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών»,  

β. του Α.Ν. 582/1968, «Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων»,  
γ. της Υ.Α. αριθ. Α5/1210 της 19 Απρ./10 Μαΐου 1978, «Περί όρων ιδρύσεως κοιμητηρίων»,  

δ. των άρθρων 966 και 970 του Αστικού Κώδικα,  
ε. των άρθρων 201, 373, 426 και 443 του Ποινικού Κώδικα,  

στ.του ν. 547/1977 «Περί Διοικήσεως των μη ενοριακών ναών των  κοιμητηρίων»,  
ζ. του ν. 3463/2006 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.4555/2018 (Σχέδιο 

«Κλεισθένης») όπου τυγχάνουν εφαρμογής,  

η. του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου,  
θ. του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και  

ι. από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Δημοτικών Κοιμητηρίων.  
ια. Α.Ν. 2200/1940 (ΦΕΚ 42 Α΄) «Περί Ιερών Ναών & Εφημεριών»  

ιβ. Του Β.Δ: 24/9 20-10-1958 (ΦΕΚ 171 Α΄) «Περί Κωδικοποιήσεως Εις Ενιαίο Κείμενο Νόμου 

Των Ισχυουσών Διατάξεων Περί Των Προσόδων Δήμων και Κοινοτήτων»  
ιγ Του Β.Δ.17-5/15-6-1959 «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού Δήμων και 

Κοινοτήτων»  
ιδ Του Β.Δ. 542/25-08-1961 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Περί των τηρητέων υπό των Δήμων και 

Κοινοτήτων βιβλίων και του τύπου αυτών», όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.  
ιε. Του άρθρου 11 του Ν.Δ: 318/1969 (ΦΕΚ 212 Α΄) «Περί Βεβαιώσεως Και Εισπράξεως των 

εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»  

ιστ Του Ν.Δ. 356/5-4-1974 «Περί Κώδικος εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. Ν.4218/10-12-2013 (ΦΕΚ 268 Α΄) «Κύρωση της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις.  

ιζ. Του Π.Δ. 210/8-4-1975 (ΦΕΚ 63 Α΄) «Περί Ταριχεύσεως Μεταφοράς Και Ταφής Νεκρών Και 

Οστών Ανθρώπων»  
ιη. Του Ν.344/11-06-1976 (ΦΕΚ Α' 143). «Περί Ληξιαρχικών Πράξεων» όπως τροποποιήθηκε 

από το άρθρο 14 τουΝ.2503/97 μεταγενέστερα από τον Ν. 4144/18-4-2013 (ΦΕΚ Α΄88) και 
τον Ν.4368/21-02-2016 (ΦΕΚ Α΄21)  

ιθ. Του Ν.3719/26-11-2008 «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και 

άλλες διατάξεις»  
κ. Π.Δ. 31/23-3-2009 (ΦΕΚ 49 Α΄) «Περί… προϋποθέσεων δημιουργίας Κέντρων Αποτέφρωσης 

Νεκρών»  
κα. Του Ν.4356/24-12-2015 «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες 

διατάξεις».  
κβ. Του Ν. 3463/08-06-2006 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού 

πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης 

(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το 
προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και 

άλλες διατάξεις». 
2.      Η έκδοση του παρόντος κανονισμού γίνεται βάση των διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με τοπική ισχύ ουσιαστικού νόμου η 

παράβαση του οποίου τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 459 του Ποινικού 
Κώδικα. 

3.      Τα Κοιμητήρια είναι πράγματα εκτός συναλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 966 του Αστικού Κώδικα 
επί του οποίου κατά το άρθρο 970 του ιδίου, δύναται να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα 

για ορισμένο χώρο ταφής (σύσταση οικογενειακού τάφου) εφόσον με τα δικαιώματα αυτά 
εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση. 

4.      Η παραχώρηση ιδιαιτέρου δικαιώματος ταφής από τον Δήμο Ρόδου, αποτελεί διοικητικής φύσεως 

παραχώρηση αδείας χρήσεως Δημοτικού Πράγματος. Οι σχετικές πράξεις του Δήμου συνιστούν 
εκτελεστές διοικητικές πράξεις. 

5.     Ο χώρος για τον οποίο παρέχεται δικαίωμα χρήσης δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του 
φυσικού προσώπου προς το οποίο έγινε η παραχώρηση και απαγορεύεται η μεταβίβασή του σε 
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τρίτους είτε ειδικούς (πώληση, δωρεά, ανταλλαγή κ.λ.π.) είτε καθολικούς (κληρονομιά, διαθήκη 

κ.λ.π.) διαδόχους του. 

Άρθρο 3  

3.1. Πεδίο εφαρμογής  

 
Ο Δήμος Ρόδου στην Κοινότητα Ρόδου έχει στην κυριότητα του, διοικεί και διαχειρίζεται τα κάτωθι 

αναγραφόμενα Κοιμητήρια τα οποία ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου και η 

λειτουργία τους διέπετε από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού: 
α)Το κοιμητήριο στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών επί των οδών Πάροδος Λεωφόρου Καλλιθέας και  

Αυστραλίας 
β) Το κοιμητήριο στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου επί των οδών Μητροπόλεως και  Γρηγορίου του Ε’ 

 

 Άρθρο 4.  

4.1 Ιεροί Ναοί των Δημοτικών Κοιμητηρίων 

 
1.       Ο Ιερός Ναός Ταξιαρχών είναι μη ενοριακός και ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του 

Δήμου Ρόδου. Η διοίκηση και οικονομική διαχείριση του ασκείται αποκλειστικά από τον Δήμο 
Ρόδου και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και την κείμενη Νομοθεσία  

2.      Οι εφημέριοι, οι νεωκόροι και οι ιεροψάλτες των Δημοτικών Ιερών Ναών ορίζονται από τον 

Μητροπολίτη Ρόδου, αν ο Δήμος Ρόδου δεν διαθέτει προσωπικό αντίστοιχων ειδικοτήτων. 
Στην περίπτωση αυτή ορίζονται με απόφαση τοποθέτησης από τον Δήμαρχο Ρόδου ή τον 

αρμόδιο Αντιδήμαρχο.  
3.      Ο αριθμός των ιεροψαλτών και των νεωκόρων καθορίζεται από τον Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου.  
4.       Η απόλυση των Εφημέριων, καθώς και τα των αδειών και ποινών τους και η καθ’ όλου επί 

αυτών δικαιοδοσία όπως και η όλη εποπτεία επί της εκκλησιαστικής τάξης και ευκοσμίας 

στους Ναούς των Κοιμητηρίων ασκείται από τον Μητροπολίτη Ρόδου. Το ίδιο συμβαίνει και 
εφόσον οι ιεροψάλτες και οι νεωκόροι ορίζονται από τον ίδιο. Αν όμως οι ιεροψάλτες και 

νεωκόροι αποτελούν προσωπικό του Δήμου Ρόδου, ελέγχονται πειθαρχικά και διοικητικά από 
το Τμήμα Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Ληξιαρχείου & Μητρώων του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις.  

Άρθρο 5 

5.1.Γενικοί κανόνες  

 
1. Οι τάφοι είναι προσωρινοί, πενταετούς (5) ταφής (με δικαίωμα παράτασης 1+1 έτος) 

2. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου με κάλυμμα από γυαλί ή άλλο παρεμφερές ανθεκτικό 

υλικό.  
3. Απαγορεύεται η ταφή έξω από τους χώρους των Κοιμητηρίων καθώς και σε ιδιωτικούς χώρους 

με εξαίρεση τις περιπτώσεις των επισκόπων και των κληρικών οι οποίοι δύναται να 
ενταφιάζονται εντός των Μοναστηριών και Ησυχαστηρίων καθώς και των περιβόλων των Ιερών 

Ναών μετά από έγγραφη συναινετική άδεια της δημοτικής αρχής.    
4. Η ταφή των νεκρών γίνεται υποχρεωτικά μέσα στα Δημοτικά Κοιμητήρια και σε χώρους που 

παραχωρούνται γι’ αυτόν τον σκοπό.  

5. Οι εντός των Κοιμητηρίων χώροι (τάφοι) που παραχωρούνται για την ταφή των νεκρών 
καθορίζονται από την υφιστάμενη ρυμοτομία.  

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

7. Για την ταφή του νεκρού είναι απαραίτητο να προσκομιστεί η άδεια ταφής που εκδίδεται 

από την αρμόδια αρχή συνημμένα με την πιστοποίηση σύνταξης ληξιαρχικής πράξης 
θανάτου.  

8. Ο ενταφιασμός όσων έχουν αποβιώσει από λοιμώδες νόσημα που υπάγεται στο Διεθνή 
Υγειονομικό Κανονισμό, γίνεται σε ιδιαίτερο ταφικό τμήμα. Εφόσον δεν υφίσταται τέτοιο τμήμα 

και μέχρι τη δημιουργία του ο ενταφιασμός θα γίνεται σε συγκεκριμένο σημείο του 
Κοιμητηρίου. Στις περιπτώσεις αυτές το φέρετρο δεν ανοίγεται 
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9. Η ταφή αζήτητων πτωμάτων που βρίσκονται στον νεκροθάλαμο του Γενικού Νοσοκομείου 

Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», από της Διοικητικής Περιφέρειας του Δήμου Ρόδου, δύναται 

να γίνει μόνο κατόπιν σχετικής Εισαγγελικής Εντολής.  
10. Η ταφή των νεκρών, οπλιτών σε ώρα καθήκοντος του Στρατού, του Ναυτικού, της 

Αεροπορίας, των Σωμάτων Ασφαλείας εν γένει, ενεργείται δωρεάν 
 

 

Άρθρο 6 

 6.1 Χωροταξία 

 
1. Η ταφή γίνεται σε συγκεκριμένους χώρους (τάφους) που έχουν καθοριστεί για τον σκοπό αυτό 

ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες του Κοιμητηρίου και καθορίζονται από σχεδιαγράμματα 
(τοπογραφικά ταφολόγια) εκπονούμενα από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία κατά Ο.Ε.Υ., 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. αριθ. Α5/1210/1978 και εγκρίνονται από το Δημοτικό 

Συμβούλιο.  
2. Τα προαναφερόμενα σχεδιαγράμματα τηρούνται πιστά και δεν επιτρέπεται καμία απολύτως 

παρέκκλιση από αυτά και από την ρυμοτομία των χώρων. Υπέχουν θέση ρυμοτομικών 
διαγραμμάτων των Δημοτικών Κοιμητηρίων και καθορίζουν τις χρήσεις γης των Κοιμητηρίων, 

ώστε να προσδιορίζονται επακριβώς:  

α) οι οδοί διέλευσης  
β) οι πλατείες  

γ) οι κοινόχρηστοι χώροι με συγκεκριμένες χρήσεις  
δ) τα «ρυμοτομικά τετράγωνα» τα οποία προορίζονται να υποδεχθούν τάφους και τα οποία 

ομαδοποιούνται χωροταξικά σε «ζώνες» και «τμήματα».  
ε) τα ακριβή όρια των τάφων οι οποίοι περιέχονται στα ρυμοτομικά τετράγωνα.  

3. Δεν επιτρέπεται καμία προσθήκη τάφου σε βάρος της ρυμοτομίας, παρά μόνο με την έγκριση 

του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από εμπεριστατωμένη εισήγηση του Τμήματος Κοιμητηρίων 

Άρθρο 7 

7.1.Διαστάσεις τάφων  

 

1. Το βάθος εκάστου τάφου πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και είκοσι εκατοστά (1,20) 

του μέτρου και θα καλύπτεται μετά την ταφή επιπλέον αναχώματος ύψους μηδέν πενήντα 
εκατοστά (0,50) του μέτρου.  

2. Ορίζεται απόσταση μεταξύ των τάφων μηδέν πενήντα εκατοστά του μέτρου (0,50), 
περιφερειακά. 

3. Οι διαστάσεις εκάστου τάφου, στην ολοκληρωμένη επενδυμένη μορφή του πρέπει να είναι: 

πλάτος 1,00μ., μήκος 2,20μ. ,για τα παιδιά πλάτος 0,50 μ. και μήκος 1,10 μ. και γενικό βάθος 
1,00 μ. περίπου. μετά του στο άνωθεν μέρος καντηλοστασίου, επί του ως άνω αναχώματος 

ύψους 0,50 μ. ανώτατο επιπλέον ύψος συμβόλου σταυρού επί του καντηλοστασίου και μαζί με 
το ύψος αυτού 1,20 μ. λοιπά είδη (φωτογραφιών, ανθοδοχείων, γλαστρών, καντηλιών, 

εικόνων, αγαλματιδίων κλπ) επιτρέπεται να φέρουν ύψος μέχρι. 1,40 μ επί της ολοκληρωμένης 
επένδυσης του αναχώματος. 

4. Οι τάφοι στην ολοκληρωμένη επενδυμένη μορφή τους θα πρέπει να έχουν μεταξύ τους 

απόσταση 0,50μ. η οποία υπολογίζεται από τα όρια της εκσκαφής. 
5. Απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή που δεν συμπεριλαμβάνεται στις εγκεκριμένες μορφές 

μνημάτων για τάφους πενταετίας και δεν έχει εγκριθεί (Τέντες, βρύσες, εικονοστάσια, 
αποθηκευτικοί χώροι, προθήκες κ.λ.π.) 

6. Απαγορεύεται επίσης η εναποθέτηση οποιουδήποτε αντικειμένου ή κατασκευής σε κοινόχρηστο 

χώρο (γλάστρες, εικονοστάσια κ.λ.π.) 
7. Για την παραχώρηση τάφου σε προβλεπόμενους χώρους για πενταετή ταφή νεκρών, 

καταβάλλεται δικαίωμα καθοριζόμενο σύμφωνα με την σχετική περί τελών και δικαιωμάτων 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση.  

8.  Για το Κοιμητήριο «Ταξιαρχών» πόλεως Ρόδου, εξακολουθεί να ισχύουν:  
• Το τμήμα 35 προορίζεται για τη ταφή τιμώμενων προσώπων  

• Το τμήμα 33 για τη ταφή παιδιών  
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• Το τμήμα 24 για τη ταφή αλλόθρησκων 

• Το τμήμα 36 για τη ταφή θανόντων από λοιμώδη νοσήματα  

 

7.2 Οικογενειακοί τάφοι (ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα για ορισμένο χώρο ταφής) 

 
1. Στα Κοιμητήρια του Δήμου Ρόδου και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκής χώρος, 

δύναται να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα για ορισμένο χώρο ταφής (σύσταση 

οικογενειακού τάφου), με την καταβολή του αναλογούντος δικαιώματος, ήτοι 1500€. 
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για δικαίωμα αγοράς τάφου είναι η ύπαρξη πέντε (5) ενταφιασμένων 

στο εν λόγο μνήμα, το οποίο βεβαιώνεται από τα αρχεία της υπηρεσία αποκλειστικά. 
3. Οι τάφοι αυτοί στα Κοιμητήρια του Δήμου Ρόδου, έχουν έκταση 1,00 Χ 2,0 = 2,00 τ.μ. και δεν 

μπορούν αθροιζόμενοι, να υπερβαίνουν το 35% της συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας του 
Κοιμητηρίου. 

4. Το ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα για ορισμένο χώρο ταφής (σύσταση οικογενειακού τάφου), 

πραγματοποιείται μόνο υπέρ φυσικών προσώπων με διοικητική πράξη, γίνεται αποκλειστικά και 
μόνο στο όνομα του αιτούντος και θεωρείται ολοκληρωμένη με την πλήρη καταβολή του 

προβλεπόμενου ποσού και την υπογραφή της Παραχωρητηρίου Πράξεως από τον δήμαρχο. 
Απαγορεύεται η παραχώρηση σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα 

5. Η καταβολή των δικαιωμάτων παραχώρησης οικογενειακού τάφου, δύναται να γίνει είτε 

εφάπαξ είτε έως 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής το συνολικό 
ποσό μειώνεται κατά 10%. 

6. Δύναται να γίνει χρήση του οικογενειακού τάφου, προ της εξόφλησης όλων των τυχόν 
συμφωνημένων δόσεων των τελών κτήσεως του οικογενειακού τάφου, κατόπιν σχετικής 

αίτησης του ενδιαφερομένου και κατάθεσης της 1ης δόσης πληρωμής η οποία δεν μπορεί να 
είναι χαμηλότερη από της συνολικής αξίας δικαιωμάτων για την απόκτηση δικαιώματος 

χρήσεως τάφου τριετούς χρήσεως. 

7. Η μη αποπληρωμή όλων των δόσεων του τάφου συνεπάγεται την ανάκληση της απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής, ο τάφος περιέρχεται αυτοδικαίως στον Δήμο Ρόδου με την όποια 

δόμηση έχει τυχόν υλοποιηθεί ο οποίος δύναται να τον παραχωρήσει εκ νέου και το ποσό που 
καταβλήθηκε καταπίπτει υπέρ του Δήμου. 

8. Σε περίπτωση που έχει γίνει ήδη ταφή ή έχουν τοποθετηθεί οστά, ο τάφος θεωρείται 

πενταετούς ταφής και ειδοποιείται ο αιτών εγγράφως όπως προσέλθει για την ανακομιδή των 
οστών με την λήξη της πενταετίας καθώς και την παραλαβή ό,τι τυχόν οστών υπάρχουν εντός 

του τάφου. 
 

7.3 Δικαιούχοι Οικογενειακών τάφων 

 
1. Δικαίωμα ταφής στους οικογενειακούς τάφους έχουν: 

α)  εκείνος προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση. 
β)  ο/η σύζυγός του/της. 

γ) Οι κατ’ ευθείαν γραμμή ανιόντες του αρχικού δικαιούχου (O πατέρας και η μητέρα του και ο 
πατέρας ή μητέρα του/της συζύγου του/της (πεθερός/πεθερά) πάπποι, μάμμες αυτού και 

του/της συζύγου). 

δ) Οι κατ’ ευθείαν γραμμή κατιόντες του δικαιούχου ήτοι τα νόμιμα, θετά, νομιμοποιημένα, 
αναγνωρισμένα δικαστικά και εξώδικα και υιοθετημένα τέκνα του αρχικού δικαιούχου και οι 

σύζυγοι και οι κατιόντες των τέκνων. Διευκρινίζεται ότι μετά τον θάνατο των κατ’ ευθείαν 
γραμμή κατιόντων του αρχικού δικαιούχου, οι όποιες υιοθεσίες και αναγνωρίσεις τέκνων των 

συζύγων τους δεν αποτελούν δικαιούχα πρόσωπα. 

ε) Οι αδελφοί ή αδελφές (άγαμοι & άτεκνοι) που δεν έχουν δική τους οικογένεια. 
στ) Οι διαζευγμένοι σύζυγοι δικαιούχων και εκείνοι που κάνουν νέο γάμο ύστερα από την λύση 

του προηγουμένου από θάνατο του δικαιούχου, δεν έχουν δικαίωμα χρήσεως και ταφής στους 
οικογενειακούς τάφους. 

 
2. Βαθμός συγγενείας προς τον αρχικό δικαιούχο των ενταφιασμένων αποδεικνύεται από έγγραφο 

Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, (π.χ. πιστοποιητικό οικ. κατάστασης ή εγγυτέρων συγγενών). 

3. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ενημερώνουν την υπηρεσία για οποιαδήποτε μεταβολή 
(οικογενειακών στοιχείων, στοιχείων επικοινωνίας κ.λ.π.) προσκομίζοντας σχετικό 

νομιμοποιητικό έγγραφο. 

ΑΔΑ: 6ΥΘΚΩ1Ρ-9ΝΩ



28 
 

4. Ο οικογενειακός τάφος δύναται να χρησιμοποιηθεί εξ’ ίσου από όλους τους δικαιούχους χωρίς 

να αναγνωρίζονται ιδιαίτερα προνόμια χρήσης στον καταβάλλοντα των τελών συντήρησης 

ταφικών μνημείων έναντι των οποίων είναι επίσης ίσοι και υπόχρεοι εξ ολοκλήρου όλοι οι 
δικαιούχοι. 

 

7.4 Επανάκτηση και επαναδιάθεση Οικογενειακών τάφων 

 

1. Στις κάτωθι αναφερόμενες περιπτώσεις, ο τάφος χάνει την ιδιότητα του οικογενειακού και 
αυτοδικαίως επανέρχεται στον Δήμο, αφού παρέλθουν τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την 

τελευταία ταφή σε αυτόν, για περαιτέρω ελεύθερη διάθεσή του κατά τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού. 

α) Οικογενειακοί τάφοι των οποίων όλοι οι δικαιούχοι παραιτούνται στο σύνολό τους της 
χρήσεως αυτών και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ανήλικοι δικαιούχοι. Η 

παραίτηση μπορεί να γίνει με συμβολαιογραφική πράξη ή με υπεύθυνη δήλωση του 

Ν.1599/86 με το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντα ή και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο 
και η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ανακληθεί. Παραίτηση από το δικαίωμα 

χρήσεως οικογενειακού τάφου μπορεί να ζητήσει και κάθε δικαιούχος ατομικά και μόνο για 
τον εαυτό του με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. 

β) Τάφοι για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί τα πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα 

από τους δικαιούχους για δέκα (10) έτη, όπως αυτά προβλέπονται από την σχετική περί 
τελών και δικαιωμάτων απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αναπροσαρμόζεται 

σε ετήσια βάση και για την οποία οφειλή οι δικαιούχοι έχουν ειδοποιηθεί εγγράφως 
τουλάχιστον δύο (2) φορές και δεν έχουν επιδείξει σχετικό ενδιαφέρον. Σε περίπτωση που 

δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την αποστολή πρόσκλησης τότε καλούνται με γενική 
πρόσκληση που δημοσιεύεται στον τύπο. 

γ) Σε περίπτωση που μέσω δημοσίων εγγράφων αποδειχτεί η παντελής έλλειψη 

δικαιούχου χρήσεως, οικογενειακού τάφου. 
δ)Εφόσον δεν προσέλθει κάποιος ο οποίος να μπορεί να αποδείξει με δημόσια έγγραφα ότι 

είναι δικαιούχο πρόσωπο για τις περιπτώσεις α) και β) της 7.3 παραγράφου του παρόντος 
άρθρου και εφόσον έχουν παρέλθει 60 ημέρες μετά από την δημοσίευση στην περίπτωση 

γ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου χωρίς να έχει επιδείξει κάποιος από τους 

δικαιούχους σχετικό ενδιαφέρον, συντάσσεται από την υπηρεσία ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, 
η οποία προωθείται στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου και στην οποία συνυπογράφουν 

δικηγόρος, ο προϊστάμενος του τμήματος (Κοιμητηρίου) και ο προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης αρμόδιας για τα κοιμητήρια. 

ε)Στους τάφους που με οποιονδήποτε τρόπο περιέρχονται στον Δήμο εφ’ όσον υπάρχουν 

κτίσματα γίνεται εκτίμηση της αξίας τους από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου. 
Στην τιμή διάθεσης των τάφων αυτών προστίθεται και η αξία των κατασκευασμάτων. 

Στην συνέχεια εκδίδεται απόφαση Δημάρχου για την αποδέσμευση του τάφου και την 
δυνατότητα επαναδιάθεσης του σε νέο δικαιούχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

7.2. 
στ) Εφόσον δεν έχει έως τότε επιδειχθεί σχετικό ενδιαφέρον για την ανακομιδή και 

μεταφορά των οστών που πιθανόν υπάρχουν εντός του τάφου, αυτά οδηγούνται και 

εναποτίθενται εντός του χωνευτηρίου. 
ζ) Αν σε οικογενειακούς τάφους των περιπτώσεων της παραγράφου 1 του 7.2 άρθρου και 

των παραγράφων 1 α,β,γ είναι θαμμένα ιστορικά πρόσωπα, τότε αυτοί χαρακτηρίζονται 
ως καλλιτεχνικά έργα με απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα από σύνταξη 

τεχνικής έκθεσης και εισήγησης της Δ/νσης στην Αρμόδια κατά Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ρόδου, 

Επιτροπή ή Τεχνική Υπηρεσία, οπότε ο τάφος είτε χαρακτηρίζεται ως διατηρητέος οπότε 
δεν δύναται να διατεθεί ελεύθερα και διατηρείται και συντηρείται από τον Δήμο, είτε 

χαρακτηρίζεται ως προστατευόμενος και διατίθεται με περιοριστικούς όρους δόμησης . 
 

Άρθρο 8 

8.1. Τέλη και Δικαιώματα 

 

Όλα τα τέλη, δικαιώματα, αμοιβές κ.λ.π. που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό και την 
ισχύουσα Νομοθεσία, το ύψος, ο τρόπος καταβολής αυτών ως και παν σχετικό με αυτά θέμα, 
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καθορίζονται εκάστοτε και ετησίως με σχετική προς τούτο απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

και με την ψήφιση του παρόντος προσδιορίζονται ταυτόχρονα ως εξής: 

 
• Εκατό ευρώ (100,00 €) για έξοδα ταφής και την πενταετή (5) παραχώρηση τάφων (στο ποσό 

περιλαμβάνονται και τα έξοδα ενταφιασμού).  
• Πενήντα ευρώ (50,00 €) για την εκταφή.  

• Σε περίπτωση εκταφής μετά το πέρας της πενταετίας (5) δεν υφίσταται οικονομική επιβάρυνση 

για δύο (2) έτη, εφόσον δεν έχει επέλθει η αποσύνθεση των οστών.  
 

Για τα ανωτέρω τέλη ισχύουν τα εξής:  
• Τα τέλη αρχικής παραχώρησης τάφου πενταετούς (5) ταφής προκαταβάλλονται στο Ταμείο 

του Δήμου με οίκοθεν βεβαιωτικό σημείωμα κατά τη δήλωση θανάτου.  
• Για κάθε δικαίωμα και οικονομική υποχρέωση ενημερώνονται γραπτώς οι υπόχρεοι από το 

Δήμο κατά τη δήλωση θανάτου.  

 
Από τα τέλη της αρχικής πενταετούς παραχώρησης τάφων, της εκταφής και της φύλαξης οστών 

απαλλάσσονται:  
• Άποροι δημότες, κάτοικοι του Δήμου Ρόδου οι οποίοι ενταφιάζονται δωρεάν, με την 

προϋπόθεση ότι θα προσκομισθεί πιστοποιητικό απορίας από την αρμόδια υπηρεσία πρόνοιας 

και με εντολή του αντιδημάρχου, ή του εντεταλμένου συμβούλου ή του προέδρου της 
Κοινότητας που εποπτεύει την λειτουργία των κοιμητηρίων. Σε ειδικές και έκτακτες περιπτώσεις 

κατά τις οποίες δεν είναι εφικτή η άμεση προσαγωγή της έγγραφης εντολής του ανωτέρω 
αντιδημάρχου ή του εντεταλμένου συμβούλου ή του προέδρου της Κοινότητας, η ταφή μπορεί 

να γίνει με ευθύνη του προϊσταμένου της υπηρεσίας κοιμητηρίων μέχρι την έκδοση του 
πιστοποιητικού σε εύλογο χρονικό διάστημα όχι πέραν των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών. 

Εάν παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα γίνεται με ευθύνη του/της προϊσταμένου/ης της 

Υπηρεσίας, γραπτή ενημέρωση προς τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, ή εντεταλμένο σύμβουλο ή 
πρόεδρο της Κοινότητας με τα πλήρη στοιχεία και το ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου συγγενή. 

 
Όλα τα τέλη προσαρμόζονται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 9 

9.1. Ταφές  

 

1. Δεν επιτρέπεται ο ενταφιασμός νεκρού αν προηγουμένως δεν προσκομισθεί στον προϊστάμενο 
του κοιμητηρίου η άδεια ταφής, με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου συγγενή και 

υποχρεωτικά τον Αριθμό της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και το A.Φ.Μ. αυτού. Ο 

ενταφιασμός νεκρού γίνεται αφού προηγουμένως τηρηθούν οι ισχύοντες κάθε φορά 
υγειονομικές κλπ. διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας περί ταφής νεκρών. Δεν επιτρέπεται ο 

ενταφιασμός, αν δεν προκύπτει από την άδεια ταφής ότι έχουν παρέλθει 12 ώρες από την 
τελευταία πνοή.  

Κατά τη διαδικασία του ενταφιασμού δηλώνεται ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική 
διεύθυνση και διεύθυνση κατοικίας δύο ενδιαφερομένων με υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης 

για κάθε αλλαγή στοιχείων και διεύθυνσης. 

2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο νεκρός βρίσκεται σε φέρετρο εξωτερικού και εφόσον το 
εσωτερικό του έχει μεταλλική επένδυση, υποχρεούται η οικογένεια του ή το γραφείο τελετών 

που έχει αναλάβει την κηδεία να το αντικαταστήσει με άλλο.  
3. Επιτρέπεται σε περίπτωση που δεν υπάρχει χώρος στο κοιμητήριο του διαμερίσματος που 

ανήκει ο δημότης, να ενταφιάζεται σε άλλο κοιμητήριο άλλης Δημοτικής Ενότητας και 

Κοινότητας του Δήμου. 
4. Ο χώρος ταφής υποδεικνύεται μόνο από τον υπεύθυνο κοιμητηρίου ο οποίος ενημερώνει και 

τον αρμόδιο για τη διάνοιξη του τάφου και λοιπές εργασίες που επιβάλλονται 
5. Εφόσον υπάρχει εκδοθείς τίτλος οικογενειακού τάφου κατά τα δικαιούχα πρόσωπα ή σε μη 

οικογενειακό τάφο, δεν υπάρχει διαδικασία και χρόνος αναγκαστικής εκταφής και οι στενότεροι 
συγγενείς του ταφέντος δηλώνουν ότι αποδέχονται την ταφή στενού συγγενή του ταφέντος 

μέχρι Β’ βαθμού εξ αίματος ή Β’ βαθμού μετ’ αυτού εξ αγχιστείας και υπάρχει υγειονομική 

δυνατότητα, η ταφή γίνεται σε υπάρχοντα τάφο 
6. Οι κηδείες πραγματοποιούνται βάση σειράς προτεραιότητας, όπως αυτή προκύπτει από το 

Βιβλίο Καταχώρησης Κηδειών και της διαθεσιμότητας των τάφων βάση εκταφών μέχρι και της 
προηγούμενης ημέρας 
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7. Για τη δήλωση - καταχώρηση της κηδείας είναι απαραίτητη η προσκόμιση: του διπλότυπου 

είσπραξης των σχετικών τελών, της Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου και η συμπλήρωση Αίτησης – 

Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599, από την οικογένεια ή τον ενδιαφερόμενο, στην οποία να 
δηλώνονται τα στοιχεία του γραφείου Τελετών, στο οποίο έγινε η ανάθεση της τελετής και ότι 

αναλαμβάνει την κηδεία και τις συνακόλουθες υποχρεώσεις του, σχετικά με: τη δόμηση τάφου, 
τη διαδικασία εκταφής, την ανακομιδή οστών, την ενημέρωση της Υπηρεσίας για την 

οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων επικοινωνίας του, καθώς και την ανεπιφύλακτη αποδοχή 

του Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων, του οποίου και έλαβε γνώση. Η δήλωση 
υπογράφεται παρουσία του προϊσταμένου του τμήματος Κοιμητηρίων υπαλλήλου, λαμβάνει 

αριθμό εισερχομένου και αρχειοθετείται, ενώ αντίγραφό της δίνεται στον δηλούντα 
 

Άρθρο 10  

10.1. Παράταση ταφής  

 

1. Οι συγγενείς των νεκρών υποχρεώνονται πριν από τη λήξη της υποχρεωτικής πενταετούς 
ταφής να επικοινωνήσουν με το γραφείο κοιμητηρίων για να δηλώσουν τη βούλησή τους 

σχετικά με το νεκρό τους.  
2. Η υπηρεσία των κοιμητηρίων υποχρεώνεται να ενημερώνει εγγράφως τους συγγενείς του 

νεκρού κατά τον ενταφιασμό για το νομικό καθεστώς των εκταφών και των παρατάσεων που 

προβλέπει ο παρών Κανονισμός και τις συνέπειες σε περίπτωση παραλείψεως. Η ως άνω 
ενημέρωση γίνεται προς τον ενδιαφερόμενο του άρθρου 9.1.1 

 

Άρθρο 11 

11.1. Δωρεάν παραχώρηση τάφων  

 

1. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου 

είναι δυνατή η δωρεάν παραχώρηση τάφων υπέρ προσώπων, τα οποία με την εθνική, πολιτική 
και κοινωνική δράση τους προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο έθνος ή στον Δήμο. 

2. Βρέφη, νήπια και παιδιά μέχρι 14 ετών ενταφιάζονται δωρεάν. Ως ημερομηνία γέννησης 
θεωρείται η πρώτη Ιανουαρίου του έτους γέννησης.  

3. Σε ανήλικα (βρέφη, νήπια, παιδιά, έφηβοι) και ενήλικα νεαρά άτομα μη έγγαμα, δεν θα 

πραγματοποιούνται εκταφές, εκτός εάν το επιθυμεί η οικογένεια.  
 

Άρθρο 12 

12.1. Εκταφές  

 

1. Η ανακομιδή των οστών ενεργείται μετά την πάροδο του χρόνου της υποχρεωτικής ταφής, η 
οποία ορίζεται πενταετής, εκτός των εξαιρέσεων που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό.  

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

θάνατος συνέβη από λοιμώδες νόσημα που υπάγεται στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό 
απαγορεύεται η εκταφή πριν από την παρέλευση δεκαετίας.  

3. Η για οποιονδήποτε λόγο εκταφή και μεταφορά των νεκρών με αίτηση των συγγενών πριν 

από την παρέλευση του χρόνου της υποχρεωτικής ταφής, γίνεται κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 
210/1975 «περί ταριχεύσεως, μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών ανθρώπων», μετά από 

την καταβολή ειδικού τέλους, το οποίο καθορίζεται στο τριπλάσιο του τρέχοντος 
δικαιώματος εκταφής.  

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

για τον ενταφιασμό και έχει καταχωρηθεί «ως ενδιαφερόμενος» στην καρτέλα του νεκρού 
σύμφωνα με το άρθρο 9.1.1.  

5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πλησιέστεροι συγγενείς για την εκταφή, μπορεί να φροντίσει 
οποιοσδήποτε τρίτος, αφού καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι αναλαμβάνει 

την ευθύνη της εκταφής.  
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6. Η εκταφή γίνεται υποχρεωτικά με την παρουσία των συγγενών ή όσων φρόντισαν για την 

σχετική διαδικασία σύμφωνα με όσα ορίζονται. Όσοι δεν επιθυμούν να παρίστανται το 

δηλώνουν εγγράφως στην Υπηρεσία του κοιμητηρίου και δεν απαλλάσσονται από το δικαίωμα 
εκταφής.  

7.  Αναβολή προγραμματισμένης εκταφής επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
δικαιολογημένη επαρκώς από τους συγγενείς του νεκρού και για χρονικό διάστημα εντός ενός 

μήνα.  

8. Η μεταφορά των οστών διενεργείται κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 210/1975. 
9. Σε περίπτωση που ύστερα από αίτημα των δικαιούχων οικογενειακού τάφου για την 

ανακομιδή νεκρού, κατά την ανόρυξη του τάφου βρεθεί αδιάλυτο, αυτό παραμένει 
υποχρεωτικά στον τάφο μέχρι την τέλεια διάλυσή του. 

 

12.2. Αυτεπάγγελτες Εκταφές  

 

1. Εάν εντός δύο μηνών από τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής, ή της ταφής τιμής ένεκεν, οι 
συγγενείς του νεκρού δεν προσέλθουν να δηλώσουν εκταφή, δύναται η υπηρεσία να προβεί 

σε αυτεπάγγελτη εκταφή και να τοποθετήσει τα οστά στο χωνευτήρι.  
2. Πριν από τη διενέργεια της αυτεπάγγελτης εκταφής, η υπηρεσία οφείλει να εξαντλήσει κάθε 

πρόσφορο μέσο για την ειδοποίηση των συγγενών. Η αποστολή επιστολών, ηλεκτρονικού 

μηνύματος, ή η τηλεφωνική επικοινωνία στους ενδιαφερόμενους του άρθρου 9.1.1., η γενική 
ανακοίνωση τοιχοκολλημένη στους χώρους του κοιμητηρίου και η τοποθέτηση σημειώματος 

σε κάποιο εμφανές σημείο επί του τάφου, αποτελούν ενδεικτικούς τρόπους πρόσφορου μέσου 
ειδοποίησης.  

Άρθρο 13 

13.1. Οστεοφυλάκιο- Οστεοφύλαξη  

.  

1. Τα οστά μπορούν να τοποθετηθούν στο οστεοφυλάκιο του κοιμητηρίου, ή σε περίπτωση 
εξαντλήσεως των θέσεων, άλλου κοιμητηρίου Δημοτικής Ενότητας ή Κοινότητας προς 

φύλαξη, έως ότου κατασκευαστεί οστεοφυλάκιο στο κοιμητήριο του Τοπικού Διαμερίσματος, 
όπου ανήκει.  

2. Προκειμένου να χρησιμοποιήσει κανείς μια θέση στο χώρο του οστεοφυλακίου, για τη φύλαξη 

των οστών νεκρού υποβάλλει αίτηση. Στην αίτηση αυτή ο ενδιαφερόμενος ζητά την 
παραχώρηση μιας θέσης στον χώρο του οστεοφυλακίου και καταβάλλει το ετήσιο δικαίωμα 

φύλαξης των οστών, που αντιστοιχεί στο ποσόν των τριάντα ευρώ 30,00€. Η κατασκευή της 
οστεοθήκης αντιστοιχεί στο ποσόν των 50,00€. Τα προαναφερθέντα χρηματικά ποσά 

καταβάλλονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας.  

3. Η εκάστοτε καταβολή δικαιώματος φύλαξης των οστών είναι ημερολογιακή, δηλαδή από 1η 
Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου και η πρώτη καταβολή δικαιώματος αφορά το τρέχον έτος, 

ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης φύλαξης των οστών.  
4. Η τοποθέτηση των οστών στο χωνευτήρι γίνεται α) μετά από αίτηση των συγγενών, β) 

εφόσον δεν έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο στον παρόντα κανονισμό, δικαίωμα φύλαξης 
μετά την πάροδο του χρονικού περιθωρίου των δύο μηνών (προθεσμία) για την εξόφληση της 

υποχρέωσής του, χωρίς άλλη ειδοποίηση.  

5. Στο χωνευτήρι του κοιμητηρίου μπορούν να τοποθετηθούν οστά τα οποία φυλάσσονταν σε 
άλλα κοιμητήρια κατά τη διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας και εφόσον σε εκείνα δεν υπάρχει 

χώρος χωνευτηρίου.  
6. Η παραλαβή των οστών από τα κοιμητήρια και η μεταφορά τους σε άλλο χώρο (κοιμητήριο-

Μοναστήρι) ενεργείται μόνο κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων συγγενών και κατόπιν 

έκδοσης σχετικής άδειας από τη Διεύθυνση Υγιεινής.  
7. Απαγορεύεται ρητά η μετακίνηση των κιβωτίων από τα ράφια με πρωτοβουλία των 

επισκεπτών και η τοποθέτησης παντός αντικειμένου στην οστεοθήκη, όπως ανθοδοχείων, 
γλαστρών, καντηλιών, εικόνων, αγαλματιδίων κλπ. Επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση 

φωτογραφίας του θανόντος ή μικρός σε διάσταση σταυρός.  
8. Η οστεοθήκη δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο εκείνου εις τον οποίον γίνεται η παραχώρηση 

χρήσης και δεν μεταβιβάζεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπον προς τρίτους διαπράξεως εν ζωή ή 

αιτία θανάτου. 
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9. Κατά περίπτωση, ο υπάλληλος του οστεοφυλακίου τοποθετεί τα οστά ή την τέφρα στην 

ενδεδειγμένη θέση τους 

10. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος με έγγραφη δήλωσή του παραιτείται του δικαιώματος 
χρήσης του Οστεοφυλακίου, τότε τα οστά, ή η τέφρα μεταφέρονται στο χωνευτήριο. 

11. Τα Κοιμητήρια δέχονται οστά και τέφρα από άλλες περιοχές ή από το εξωτερικό, ύστερα από 
αίτημα που υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο και εφόσον υπάρχει ο προβλεπόμενος ειδικός 

χώρος (Οστεοφυλάκιο). Η τέφρα φυλάσσεται όπως και τα οστά σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 49α του Ν.4277/2014 όπως προστέθηκε με το Άρθρο 92 του Ν.4368/2016.  
12. Η καταβολή του αναλογούντος τέλους αφορά σε ετήσια βάση (από 1η Ιανουαρίου έως 31 

Δεκεμβρίου του εκάστοτε έτους) ανεξαρτήτως εάν η χρήση αφορά δωδεκάμηνο ή μικρότερη 
χρονική περίοδο.  

13. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε μετακίνηση των οστεοθηκών ή των τεφροδόχων από τα ράφια 
με πρωτοβουλία των επισκεπτών, η εξαγωγή των οστών ή της τέφρας για οποιοδήποτε λόγο 

από το οστεοφυλάκιο, καθώς και η εναπόθεση αντικειμένων στους χώρους του 

οστεοφυλακίου.  
 

Άρθρο 14 

14.1. Περιορισμοί  

 

1. Η είσοδος εις το κοιμητήριο απαγορεύεται απολύτως πριν από την ανατολή και μετά τη δύση 
του ηλίου και όσες ώρες περαιτέρω ορίσει ο Δήμαρχος, ή ο υπεύθυνος Αντιδήμαρχος, ή ο 

εντεταλμένος σύμβουλος ή το Συμβούλιο της Κοινότητας ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
εφόσον δεν υπάρχει Συμβούλιο με σχετική προς τούτο πράξη του.  

2. Η θύρα του κοιμητηρίου κλείνει ένα τέταρτο πριν από την καθοριζόμενη εκάστοτε ώρα και 
όλοι όσοι βρίσκονται σε αυτό πρέπει να εξέλθουν αμέσως και χωρίς καμία καθυστέρηση ή 

δικαιολογία, αφού προηγουμένως ειδοποιηθούν προς τούτο. Η εφαρμογή της παραπάνω 

διατάξεως θα εκτελείται με ευθύνη των φυλάκων, των υπαλλήλων και του Προϊσταμένου των 
κοιμητηρίων.  

3. Απαγορεύεται η είσοδος στο κοιμητήριο αυτοκινήτων κ.λ.π. μεταφορικών μέσων και εν γένει 
παντός είδους οχημάτων χωρίς λόγο. Ο ως άνω περιορισμος δεν ισχύει για τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες, ηλικιωμένους και έχοντες κινητικά προβλήματα.  

4. Η μεταφορά των αναγκαίων για την εκτέλεση έργων διαμορφώσεως και διαρρυθμίσεως των 
τάφων υλικών θα διενεργείται μόνο τις πρωινές ώρες και μόνο κατά την ώρα εκείνη που θα 

ορίσει ο Δήμαρχος, ή ο υπεύθυνος Αντιδήμαρχος, ή ο εντεταλμένος σύμβουλος ή το 
Συμβούλιο της Κοινότητας ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας εφόσον δεν υπάρχει Συμβούλιο με 

σχετική προς τούτο πράξη του.  

5. Απαγορεύεται η είσοδος σε πρόσωπα που διατελούν σε κατάσταση μέθης και είναι ντυμένα 
κατά τρόπο άσεμνο ως και παιδιά κάτω των 10 ετών εάν δεν συνοδεύονται από τους γονείς ή 

τους κηδεμόνες τους.  
6. Δεν επιτρέπεται η επαιτεία, η εγκατάσταση μικροπωλητών και η πώληση κεριών στο χώρο ή 

στις εισόδους των κοιμητηρίων  
7. Επίσης απαγορεύεται κάθε ανευλαβής πράξη ή εκδήλωση. Όποιος δεν συμμορφώνεται προς 

τα ανωτέρω καλείται να εγκαταλείψει αμέσως το κοιμητήριο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή 

δυστροπίας του θα καλείται ενημερώνεται από την υπηρεσία του κοιμητηρίου το οικείο 
Αστυνομικό Τμήμα και θα ζητείται η συνδρομή του.  

8. Απαγορεύεται απολύτως η παρενόχληση των επισκεπτών του κοιμητηρίου ως και κάθε 
διαπραγμάτευση μέσα στο κοιμητήριο αυτών με εργολάβους, κηπουρούς, εργάτες και γενικά 

με όλους τους εργαζόμενους σε αυτό.  

9. Απαγορεύεται η έκθεση προς πώληση πένθιμων αντικειμένων εντός του κοιμητηρίου. Επίσης 
απαγορεύεται απολύτως η πάσης φύσεως πώληση οποιουδήποτε αντικειμένου μέσα στο 

κοιμητήριο, εκτός των ίδιων καταστημάτων του Δήμου ή δημοτικής επιχείρησης, μισθωμένων 
ή ιδιοχρησιμοποιούμενων. 

 
Κατά τις Κυριακές και λοιπές εκ του νόμου εξαιρετέες ημέρες απαγορεύεται 

οποιαδήποτε εργασία εντός του κοιμητηρίου.  
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Άρθρο 15 

15.1. Κατασκευή – Διαμόρφωση Τάφων - Υποχρεώσεις Κατασκευαστών  

 

Οι εργασίες των μαρμαρογλυπτών εκτελούνται καθημερινά από τις 9.00 π. μ. – 16:00 μ.μ. 
εκτός Κυριακής και αργιών.  

 

1. Η εκτέλεση εργασιών κατασκευής μνημείων στο χώρο των κοιμητηρίων θα γίνεται από τους 
εργολάβους - τεχνίτες μαρμάρων που συμπεριλαμβάνονται στο μητρώο εργοληπτών ή από 

τους οικείους του νεκρού (μέχρι 2ου βαθμού συγγένειας) εφόσον ασκούν παρεμφερές 
επάγγελμα (π.χ. μαρμαράδες, χτίστες, μπετατζήδες, σοβατζήδες, κ.τ.λ.), μετά την έκδοση από 

το Δήμο σχετικής άδειας δραστηριότητας. Για την έκδοση της άδειας αυτής απαιτείται η 
υποβολή σχεδίου ή σκαριφήματος σύμφωνου με τον παρόντα κανονισμό 

2. Απαγορεύεται αυστηρώς στον κατασκευαστή και κάθε τρίτο (συγγενή, ενδιαφερόμενο, κλπ) 

να μεταβάλλει ή διαφοροποιήσει τις διαστάσεις που προβλέπονται από το υποβληθέν σχέδιο ή 
σκαρίφημα και από τον κανονισμό ως προς το μέγεθος, τις διαστάσεις, το ύψος και τη μορφή 

του μνημείου. 
3.  Απαγορεύεται η επεξεργασία ακατέργαστων υλικών από ιδιώτες μαρμαρογλύπτες εντός του 

χώρου των κοιμητηρίων. Η εργασία τους περιορίζεται στη συναρμολόγηση των 

κατεργασμένων υλικών.  
4. Κάθε εργασία γενικά μέσα στα κοιμητήρια θα αποπερατώνεται το συντομότερο δυνατό και σε 

χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός (1) μήνα.  
5. Οι εργολάβοι – τεχνίτες μαρμάρων υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του 

παρόντος κανονισμού, και τις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων της υπηρεσίας των 
κοιμητηρίων. Κάθε κατασκευή που έχει τοποθετηθεί σε τάφο και δεν πληροί τις καθορισμένες 

προδιαγραφές θα αφαιρείται με ευθύνη αυτού που το τοποθέτησε. Διαφορετικά αφαιρείται 

από την Υπηρεσία του Δήμου χωρίς ειδοποίηση και το κόστος καταλογίζεται στον συγγενή του 
νεκρού.  

6. Ουδείς εργολάβος ή τεχνίτης μαρμάρων εισέρχεται στο χώρο του κοιμητηρίου αν δεν 
προσκομίσει στον αρμόδιο υπάλληλο (εργάτη) του κοιμητηρίου την άδεια εισόδου, που 

χορηγείται από την Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου.  

7. Μετά το πέρας των εργασιών ο κατασκευαστής οφείλει να απομακρύνει από τον χώρο του 
κοιμητηρίου όλα τα υλικά οικοδομών που περίσσεψαν.  

8. Όλες οι ιδιωτικές εργασίες εκτελούνται υπό την εποπτεία των προϊσταμένων των τμημάτων 
της Διεύθυνσης. Στους ανωτέρω (κατασκευαστές) που δεν συμμορφώνονται, με τις 

διατάξεις του παρόντος Κανονισμού επιβάλλεται ποινή προσωρινής ανακλήσεως 

του δικαιώματος της αδείας εισόδου στα κοιμητήρια μέχρι ενός έτους και 
χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000,00) €.  

9. Σε κάθε περίπτωση επί κάθε διάταξης του παρόντος Κανονισμού που συνιστά 
οικονομική επιβάρυνση θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί βεβαιώσεως και 

εισπράξεως των Δημοτικών εσόδων, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία περί 
προσόδων Ο.Τ.Α.  

Λόγοι αποβολής δύναται να συνιστά η τοποθέτηση μνημείου εάν παραβιάζονται οι 

όροι του παρόντος Κανονισμού και γενικά κάθε παράβαση των διατάξεων του 
Κανονισμού λειτουργίας του κοιμητηρίου. 

 Άρθρο 16 

16.1. Περιποίηση τάφων  

 

1. Επιτρέπεται στους συγγενείς των νεκρών να περιποιούνται τους τάφους των προσφιλών τους 
και να εκδηλώνουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα κατά την κρίση τους.  

2. Το δικαίωμα της αφής των κανδηλιών ελαίου και της περιποίησης του τάφου δύναται να 
παρέχεται σε φυσικό πρόσωπο ή ανάδοχο από το μητρώο εργοληπτών ο οποίος ορίζεται από 

τον ενδιαφερόμενο συγγενή του άρθρου 7.1, Παρ1. και τα στοιχεία του γίνονται γνωστά στην 
υπηρεσία κοιμητηρίου με υπεύθυνη δήλωση η οποία λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και 

ελέγχεται η ορθότητά τους σύμφωνα με άρθρο 19.2, Παρ. 3  
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3. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει όμως το εκτός οικογενείας φυσικό πρόσωπο που αναλαμβάνει το 

δικαίωμα αφής για λογαριασμό τρίτου, να λάβει προηγουμένως έγγραφη άδεια από την 

υπηρεσία του κοιμητηρίου και να φέρει μαζί του αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης του 
ενδιαφερόμενου συγγενή του άρθρου 7.1, Παρ1, όπως αυτή έχει κατατεθεί στην υπηρεσία 

κοιμητηρίου. Τυχόν παράβαση επιφέρει την απαγόρευση δραστηριοποίησής του εντός του 
κοιμητηρίου, του εκτός οικογενείας φυσικού προσώπου για χρονικό διάστημα μέχρι και ενός 

(1) έτους. 

4. Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα εφόσον δημιουργούνται προβλήματα να αναθέσει με 
διαγωνισμό την αφή σε γενικό ανάδοχο ή κατά τμήματα σε αναδόχους, έναντι καταβολής 

ανάλογου τέλους. 
5. Θέματα που έχουν σχέση με την περιποίηση των τάφων το ανωτέρω έργο μπορεί να 

ρυθμίζονται ή να τροποποιούνται ανάλογα, μετά από εισήγηση της Κοινότητας και απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Άρθρο 17  

17.1. Κανονισμός Καθαριότητας Δημοτικών Κοιμητηρίων 

 
1. Στα κοιμητήρια  του Δήμου Ρόδου (Κοινότητας Ρόδου)  ισχύει ο Κανονισμός Καθαριότητας του 

Δήμου Ρόδου 

2. Απαγορεύεται η μεταφορά και απόρριψη Α.Ε.Κ.Κ. (Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων) καθώς και τεμαχίων μαρμάρου από τα συνεργεία Εργατοτεχνιτών - 

Μαρμαροτεχνιτών στις Βάσεις Συγκέντρωσης Απορριμμάτων, εκτός από τα παράγωγα από την 
κατασκευή μνημείων εντός του Κοιμητηρίου. 

3. Οι εργολήπτες κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα προστασίας 
του εδάφους και της κάθε είδους κατασκευής από ρύπανση. Σε όσες περιπτώσεις είναι 

απαραίτητη η προσωρινή τοποθέτηση υλικών (όπως άμμος, ασβέστης, τσιμέντο, κλπ) αυτή θα 

πρέπει να γίνεται επάνω σε χοντρό αδιάβροχο μουσαμά για να προστατεύεται πλήρως το 
έδαφος, η άσφαλτος ή η τσιμεντόστρωση. Οι ίδιες προφυλάξεις θα πρέπει να λαμβάνονται 

κατά την μίξη υλικών (χαρμάνια) και κατά την εκτέλεση εργασιών σε τάφους. 
4. Όταν εκτελούνται εργασίες σε τάφο ή σε μνήμα τα όμορα μνήματα θα πρέπει να 

προστατεύονται με τη κάλυψη τους με νάιλον. Περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών (ακόμα και 

λέρωμα με οικοδομικά υλικά) σε όμορους τάφους ή στο περιβάλλον του κοιμητηρίου δεν θα 
γίνονται αποδεκτές και θα επιβάλλεται πρόστιμο στους παραβάτες ύψους (150€) και θα ζητείτε 

η πλήρης αποκατάσταση της προκληθείσης ζημίας μη αποκλειόμενης ποινικής ευθύνης 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

5. Η προστασία και η βελτίωση του περιβάλλοντος των κοιμητηρίων είναι κυρίως ευθύνη των 

εργαζομένων σε αυτό είτε είναι ιδιώτες είτε υπάλληλοι του Δήμου και δευτερευόντως των 
επισκεπτών του. 

Άρθρο 18  

18.1. Βιβλία 

Για την επιμελή και ακριβή τήρηση των διατάξεων του παρόντος θα τηρούνται από την υπηρεσία του 
Δήμου ή από τον αρμόδιο υπάλληλο των Κοιμητηρίων τα παρακάτω βιβλία : 

1. Σχεδιάγραμμα του Κοιμητηρίου - ταφολόγιο, 

2. Βιβλίο ενταφιασμών ή αδειών ταφής 
3. Βιβλίο οικογενειακών τάφων με ευρετήριο, 

4. Βιβλίο οστεοφυλακίου με ευρετήριο 
5. Βιβλίο ανακομιδής οστών 

6. Βιβλίο αδειών ανεγέρσεων τάφων, 

7. Βιβλίο μητρώου εργοληπτών 
8. Βιβλίο δελτίων εισόδου εργοληπτών 

9. Βιβλίο εισόδου – εξόδου οχημάτων 
10. Βιβλίο δελτίων εισόδου οχημάτων εργοληπτών 

11. Μηχανογραφημένα τα παραπάνω βιβλία 
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Άρθρο 19 

19.1 Μνημεία – επιγραφές – αντικείμενα  

 

1. Τα επί των τάφων μνημεία είναι πράγματα εκτός συναλλαγής. Μνημείο νοείται κάθε στοιχείο 
διακόσμησης, κινητό ή ακίνητο, αδιάφορα από την ύλη της κατασκευής του ή της 

επεξεργασίας του, το οποίο τοποθετείται επί του τάφου.  

2. Η τοποθέτηση μνημείου επί του τάφου δεν είναι υποχρεωτική.  
3. Οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται επί των τάφων και τα υλικά από τα οποία αποτελούνται τα 

μνημεία μετά την εκταφή παραμένουν στα κοιμητήρια, θεωρούνται περιουσία τους και 
απαγορεύεται να μεταφερθούν από αυτά. Αντικείμενα που υπάρχουν επί και εντός των τάφων 

κατά την εκταφή επιστρέφονται στους συγγενείς του νεκρού, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή 
τους επτά ημέρες πριν από την εκταφή. Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται τα έργα τέχνης 

που έχουν ιστορική και καλλιτεχνική αξία.  

4. Οι σκελετοί των στεφάνων και των σταυρών που κατατίθενται κατά την τελετή της κηδείας 
περιέρχονται στον Δήμο.  

 

19.2  Διάθεση στεφανιών – μαρμάρων – κινητών αντικειμένων 

1. Τα στεφάνια και οι κατασκευές ανθέων (σταυροί, καρδιές κ.λ.π) θα παραμένουν πάνω στον 

τάφο για τέσσερις (4) ημέρες τους χειμωνιάτικους μήνες και για τρείς (3) ημέρες τους 
καλοκαιρινούς μήνες. Με το πέρας της προαναφερόμενης χρονικής περιόδου οι εργάτες 

τμημάτων θα συλλέγουν τα στεφάνια. 
2. Απαγορεύεται ρητά η συλλογή στεφανιών ή / και ανθέων από ιδιώτες. 

 

Άρθρο 20 

20.1. Ωράριο λειτουργίας  

 
1. Το κοιμητήριο είναι ανοικτό για τους επισκέπτες όλες τις ημέρες της εβδομάδος πλην της 

Κυριακής από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.  
2. Τις Κυριακές και τις αργίες θα λειτουργεί από την ανατολή έως και την 1:00μμ 

3. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα κοιμητήρια σε εργαζόμενους και μη κατά τις 

ώρες που είναι κλειστό.  
4. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να μεταβάλλεται ή να διαφοροποιείται σύμφωνα με απόφαση του 

αρμόδιου αντιδημάρχου ή εντεταλμένου συμβούλου ή του Συμβουλίου της Κοινότητας ή τον 
Πρόεδρος της Κοινότητας εφόσον δεν υπάρχει Συμβούλιο με σχετική προς τούτο πράξη του.  

 

Άρθρο 21 

21.1 Τελικές διατάξεις  

 
1. Κάθε διάταξη αντίθετη με τον παρόντα Κανονισμό καταργείται.  

2. Περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τον κανονισμό ρυθμίζονται με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου.  

3. Δεν επιτρέπεται η επαιτεία, η εγκατάσταση μικροπωλητών και η πώληση κεριών στο χώρο ή 

στις εισόδους των κοιμητηρίων.  
4. Κάθε επισκέπτης οφείλει να δείχνει τον απαιτούμενο σεβασμό και να τηρεί την τάξη και την 

ευκοσμία.  
5. Απαγορεύεται κάθε κατασκευή (βρύση, παγκάκια κ.λπ.) ή φύτευση δένδρων σε κοινόχρηστο 

χώρο των κοιμητηρίων, διαφορετικά θα απομακρύνεται από τον συγγενή με ευθύνη του 

κατασκευαστή ή από το Δήμο χωρίς ειδοποίηση και το κόστος θα καταλογίζεται στον συγγενή 
του νεκρού, ο οποίος σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του 

παρόντος Κανονισμού. 
6. Συγκροτείται Εκκλησιαστική Επιτροπή, των οποίων η σύνθεση και οι αρμοδιότητες 

περιγράφονται στο Παράρτημα «Γ»  του παρόντος. 
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.  

 Άρθρο 21  

21.1. Ισχύς κανονισμού  

 

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει αμέσως μετά την κατά νόμο έγκρισή του και δημοσίευσή 
του. Από την έγκριση του παρόντος 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 λάβει υπ' όψη του και τις σχετικές διατάξεις του Νόμου.  

21.2. Συμπληρωματικές Οδηγίες  

 
1. Οι αρμόδιοι Ληξίαρχοι, αμέσως με την έκδοση Άδειας Ταφής, θα ενημερώνουν το Γραφείο 

Κοιμητηρίων για την κάθε άδεια ταφής που θα έχουν εκδώσει καθώς και το Γραφείο Εσόδων 
προκειμένου να επιβληθεί το αντίστοιχο τέλος ταφής.  

2. Το Γραφείο Κοιμητηρίων, θα ενημερώνεται από το Γραφείο Εσόδων ώστε να επιβεβαιώνει για 

την καταβολή από τον Υπόχρεο (πλησιέστερο) συγγενή ή Γραφείο Κηδειών που λειτουργεί 
κατ’ εξουσιοδότηση του (πλησιέστερου συγγενή) του τέλους ταφής.  

3. Από την Παρασκευή (11:00π.μ.) και μέχρι και το Σάββατο, θα δίνονται οι άδειες ταφής από το 
αρμόδιο Ληξιαρχείο με υποχρέωση να συμπληρώνεται «Υπεύθυνη Δήλωση» του πλησιέστερου 

συγγενή – ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 9.1.1. με τα ακριβή στοιχεία του, όπως 

(Ονομ/μο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., δ/νση Κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση). 
Την Υπεύθυνη Δήλωση αυτή το αρμόδιο Ληξιαρχείο υποχρεούται να την κοινοποιεί στο 

Γραφείο Εσόδων και στο Γραφείο Κοιμητηρίων την Τρίτη ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη 
ημέρα.  

Μόνο για τις ταφές που γίνονται τις παραπάνω ημέρες και ώρες, το Γραφείο Κοιμητηρίων 
υποχρεούται να προχωρά στις διαδικασίες ενταφιασμού χωρίς να πληρώνεται εκ των προτέρων 

το αντίστοιχο τέλος. Για τους ενταφιασμούς αυτών των ημερών/ωρών το Γραφείο Εσόδων 

υποχρεούται να βεβαιώνει το τέλος στον πλησιέστερο συγγενή εντός της Τρίτης που ακολουθεί 
το Σαββατοκύριακο.  

4. Οι αρμόδιοι Ληξίαρχοι, αμέσως με την έκδοση της Άδειας Ταφής, θα ενημερώνουν το Γραφείο 
Κοιμητηρίων για τον ενταφιασμό, το οποίο στη συνέχεια θα ενημερώνει και τον/την Πρόεδρο 

της Κοινότητας Ρόδου, προκειμένου να λαμβάνουν γνώση για τη διαδικασία της ταφής.  

5. Υπενθυμίζεται ότι εάν με την άδεια ταφής δεν πληρώνεται το προβλεπόμενο τέλος, ο 
ενταφιασμός μπορεί να γίνεται μόνο εάν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος και έγγραφη βεβαίωση 

του αντιδημάρχου, ή του εντεταλμένου συμβούλου ή του Συμβουλίου της Κοινότητας ή του 
Πρόεδρου της Κοινότητας εφόσον δεν υπάρχει Συμβούλιο που εποπτεύει την λειτουργία των 

κοιμητηρίων. Στις ειδικές αυτές και έκτακτες περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι εφικτή η 

άμεση προσαγωγή της έγγραφης εντολής των ανωτέρω, η ταφή μπορεί να γίνει με ευθύνη 
του προϊσταμένου της υπηρεσίας κοιμητηρίων μέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού σε 

εύλογο χρονικό διάστημα όχι πέραν τριάντα (30) εργασίμων ημερών. Μετά την άπρακτη 
παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο προϊστάμενος της υπηρεσίας κοιμητηρίων 

ενημερώνει γραπτώς τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, ή τον εντεταλμένου σύμβουλο ή το 
Συμβούλιο της Κοινότητας ή τον Πρόεδρου της Κοινότητας εφόσον δεν υπάρχει Συμβούλιο 

που εποπτεύει την λειτουργία των κοιμητηρίων και την Επιτροπή Κοιμητηρίων, για την άκαρπη 

παρέλευση της προθεσμίας και τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου συγγενή και 
υποχρεωτικά το A.Φ.Μ. αυτού σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 9.1,Παρ.1. 

6. Οι Ληξίαρχοι μια φορά την εβδομάδα (κάθε Τρίτη για την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα), 
θα ενημερώνουν τα Γραφεία Εσόδων και Κοιμητηρίων, για τις άδειες ταφής τις οποίες έχουν 

εκδώσει. Σε περίπτωση που το Γραφείο Εσόδων ή το Γραφείο Κοιμητηρίων διαπιστώσει ότι για 

κάποια ή κάποιες από τις άδειες ταφής δεν έχει ενημερωθεί ή και δεν έχει εκδοθεί και 
πληρωθεί τέλος ενταφιασμού οφείλει να προχωρά άμεσα στη βεβαίωση του αντίστοιχου 

τέλους ενημερώνοντας άμεσα και το Γραφείο (Βεβαιωμένων) Εσόδων της Ταμειακής 
Υπηρεσίας. Εκτός υποχρεωτικών περιπτώσεων, οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν θα εκδίδουν 

ληξιαρχικές πράξεις θανάτου εάν προηγουμένων δεν βεβαιωθούν αρμοδίως ότι έχουν 
εξοφληθεί τα τέλη ταφής και έχουν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. 

7. Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται και για τη διαδικασία εκταφιασμού. Η διαδικασία 

εκταφιασμού θα γίνεται όμως μόνο Δευτέρα με Παρασκευή από τις 8:00π.μ έως τις 14:00μ.μ.  
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8. Διευκρινίζεται δε ότι με την είσπραξη του ανάλογου τέλους ενταφιασμού, μοναδικό αρμόδιο 

όργανο για την προετοιμασία του χώρου ενταφιασμού είναι η υπηρεσία Κοιμητηρίων του 

Δήμου. Κανείς ιδιώτης ή Γραφείο Τελετών δεν δύναται να διεξάγει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.  
9. Τέλος διευκρινίζεται ότι η όλη διαδικασία ενταφιασμού που περιλαμβάνει τη μεταφορά του 

αποθανόντος, την εναπόθεσή του και την κατασκευή του τάφου, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου, έχει ο πλησιέστερος συγγενής ή το Γραφείο 

Τελετών ή ο ιδιώτης που εξουσιοδοτεί ο πλησιέστερος συγγενής ως ενδιαφερόμενο (άρθρο 

9.1.1.). 
 

Άρθρο 22 

22.1. Γενικές Διατάξεις 

 
1. Τα γραφεία τελετών θα έχουν συνεννόηση μόνο με τον/την προϊστάμενο/η του τμήματος 

Κοιμητηρίου για την τέλεση των εξόδιων ακολουθιών και ενταφιασμών ο/η οποίος/α 

ενημερώνει τον εφημέριο του Κοιμητηρίου και τον ιεροψάλτη και τον αρμόδιο εργάτη για τη 
διάνοιξη του τάφου.  

2. Καθορίζεται ωράριο τέλεσης των τελετών και ενταφιασμών ως εξής:  
α)Απρίλιο – Οκτώβριο: 11πμ, 12μμ / 5μμ, 6μμ 

β)Νοέμβριο – Μάρτιο: 11πμ, 12μμ / 3μμ, 4μμ 

Καμία άλλη συνεννόηση πέρα των αναφερόμενων στον παρόντα κανονισμό δεν ισχύει. 
3. Οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή διενεργείτε μόνο μέσω των οικονομικών υπηρεσιών του 

Δήμου και με την έκδοση του σχετικού διπλότυπου είσπραξης και άμεσης ενημέρωσης του 
προϊσταμένου. Σε περίπτωση ενεργειών που αντίκειται στον παρόντα κανονισμό, η δημοτική 

αρχή δεν έχει καμία ευθύνη. 
4. Διευκρινίζεται ότι από τα τέλη ταφής που καταβάλλονται, ο ιερέας και ο ψάλτης δεν 

λαμβάνουν κανένα ποσό. 

5. Περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, Μπορεί να ρυθμίζονται με 
απόφαση με απόφαση της Κοινότητας, σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου Κοιμητηρίων και την 

σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
6. Μνημόσυνα τελούνται μόνον Σάββατα και Κυριακές. Επίσης τις ημέρες που γίνονται 

λειτουργίες μπορούν να γίνονται μνημόσυνα μέχρι τις 10:00 π.μ.  

7. Απαγορεύεται, αυστηρά, στο υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό των Κοιμητηρίων κάθε 
ανάμιξη, μεσολάβηση ή συναλλαγή με εργολήπτες, εργολάβους κηδειών ή άλλους έξω-

υπηρεσιακούς παράγοντες, για τη διευκόλυνση δημοτών σε θέματα που εντάσσονται στη 
λειτουργία των Κοιμητηρίων 

8.  Διατάξεις προϊσχυόντων Κανονισμών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παύουν να 

ισχύουν.  
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Παράρτημα «Α» 

 

Α) Ατομικό καρτελάκι εισόδου 

 

 
Σημειώσεις: 

1. Διαστάσεις 120mmX105mm 

2. Διάρκεια ισχύος ενός έτους 
3. Πλαστικοποιημένο 

4. Φαίρεται υποχρεωτικά από τον εργολάβο καθόλη τη διάρκεια διενέργειας εργασιών εντός 
του κομητηρίου 

5. Τυχόν απώλεια πρέπει να δηλώνεται αμέσως στον εκδότη 
6. Ο αύξων αριθμός λαμβάνεται από το μητρώο εργοληπτών-εργολάβων με γραμμογράφιση: 

Αύξων Αριθμός Εργολάβου, Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Αριθμός Παραστατικού καταβολής 

εξόδων εγγραφής, Υπογραφή Παραλαβής, Υπογραφή Επιστροφής 
7. Όλα τα δελτία υπογράφονται από τον/την Προϊστάμενο-η κοιμητηρίων 
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Β) Καρτελάκι εισόδου οχήματος 

 

 
 
Σημειώσεις: 

1. Διαστάσεις 210mmX80mm 

2. Διάρκεια ισχύος ενός έτους 
3. Πλαστικοποιημένο 

4. Φαίρεται υποχρεωτικά στην αριστερή πλευρά του ταμπλό του οχήματος 
5. Τυχόν απώλεια πρέπει να δηλώνεται αμέσως στον εκδότη 

6. Ο αύξων αριθμός λαμβάνεται από το βιβλίο οχημάτων με γραμμογράφιση: Αύξων 
Αριθμός, Αριθμός Οχήματος,Ασφαλιστική εταιρία, Ασφάλεια έως,Επώνυμο, Όνομα, 

Ιδιότητα, Αύξων Αριθμός Εργολήπτη-Εργολάβου, Υπογραφή Παραλαβής, Υπογραφή 

Επιστροφής 
7. Όλα τα δελτία υπογράφονται από τον/την Προϊστάμενο-η κοιμητηρίων 
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Παράρτημα «Β» 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1) Επιτροπή Κοιμητηρίων  

 
α)Ο έλεγχος καλής λειτουργίας και εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και κάθε σχετικής με την 

λειτουργία των κοιμητηρίων νομοθεσία θα γίνεται από την Επιτροπή Κοιμητηρίων (Επιτροπή). 
β) Συγκρότηση 

(1)Η Επιτροπή Συγκροτείται από πέντε μέλη (5) του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου έπειτα από 

ψηφοφορία μεταξύ των μελών. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο/η Σύμβουλος από τους συμμετέχοντες που 
έχει λάβει τους περισσότερους ψήφους κατά την εκλογή του/της στο Συμβούλιο της Κοινότητας. Το 

έργο της επιτροπής συνεπικουρείται από τον/την Προϊστάμενο-η των Κοιμητηρίων ο/η οποίος-α εκτελεί 
χρέη γραμματέα κατά τις συνεδριάσεις της. Εφόσον δεν εκδηλωθούν οι απαιτούμενες επιθυμίες 

συμμετοχής, τότε διενεργείται κλήρωση μεταξύ των μελών του Συμβουλίου της Κοινότητας με ευθύνη 
του/της Προέδρου του. 

(2)Η θητεία της επιτροπής είναι διετής. 

(3)Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Συμβούλιο της Κοινότητας αναφορά πεπραγμένων στην οποία θα 
αναφέρονται οπωσδήποτε τα ακόλουθα: 

(α) Πληρότητα κοιμητηρίων (συνολικοί τάφοι – κενοί τάφοι, πενταετίας, οικογενειακοί κλπ). 
(β) Οικογενειακοί τάφοι προς διάθεση, οι οποίοι θα κοινοποιούνται για τυχόν κάλυψή τους. 

(γ) Στατιστικά στοιχεία εργολάβων . 

(δ) Οικονομικά στοιχεία λειτουργίας των κοιμητηρίων. 
(ε) Αριθμός τάφων που θα πρέπει να γίνουν εκταφές εντός του επόμενου εξαμήνου. 

 (ζ) Πλήρη περιγραφή των προς διάθεση στεφανιών – μαρμάρων – κινητών αντικειμένων 
(η) Αριθμός θρησκευτικών ή πολιτικών τελετών 

(θ) Τυχόν ανάγκες χώρων για ταφές άλλων δογμάτων ή τυχόν ανάγκες χωροταξικών μεταβολών των 
κοιμητηρίων. 

(ι) Εκτελούμενα έργα με την εποπτεία υπηρεσιών του Δήμου εντός των κοιμητηρίων καθώς και την 

πορεία αυτών. 
(ια) Προβλήματα και προτάσεις για την ομαλή λειτουργία των κοιμητηρίων. 

(4)Προβαίνει στον έλεγχο για την τήρηση του παρόντος κανονισμού από όλους τους εμπλεκόμενους 
(υπαλλήλων κοιμητηρίων και εργολάβων) 

(5) Ελέγχει την διαδικασία διάθεσης οικογενειακών τάφων 

(6) Υποβάλλει προτάσεις επιβολής κυρώσεων σε εργολάβους- εργολήπτες που παραβαίνουν τον 
κανονισμό προς το Συμβούλιο της Κοινότητας 

(7) Η λειτουργία της επιτροπής διέπετε από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί συλλογικών 
οργάνων της δημόσιας διοίκησης. 

2)  Εκκλησιαστική Επιτροπή 

1. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή είναι πενταμελής και εκτελεί τα καθήκοντα της όπως αυτά 

καθορίζονται από την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου για τις Εκκλησιαστικές Επιτροπές χωρίς όμως να έχει 
οποιαδήποτε υπαγωγή προς αυτή. 

2.  Η Εκκλησιαστική Επιτροπή αποτελείται από τον/την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας 
ο/η οποίος-α εκτελεί και χρέη Προέδρου της , ένα μέλος του Συμβουλίου της Κοινότητας, δύο λαϊκά 

μέλη και τους ιερείς –κατά περίπτωση κοιμητηρίου- που έχουν διατεθεί από την Ιερά Μητρόπολη 
Ρόδου στους Ιερούς Ναούς των κοιμητηρίων, Ταξιαρχών και Αγίου Δημητρίου. Το έργο της επιτροπής 

συνεπικουρείται από τον/την Προϊστάμενο-η των Κοιμητηρίων ο/η οποίος-α εκτελεί χρέη γραμματέα 

κατά τις συνεδριάσεις της.  
3. Η θητεία της επιτροπής έχει διάρκεια έως την λήξη της θητείας του Συμβουλίου της Κοινότητας 

και αρχίζει από την μετά την έγκριση των μελών της από το Συμβούλιο της Κοινότητας Ρόδου.   
4. Καθήκοντα 

α) Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των Ιερών Ναών (ύπαρξη κεριών, ελαίου για τα καντήλια, 

συντήρηση- επισκευές σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς του Δήμου Ρόδου κλπ) 
β) Εκτελούμενα έργα στους ιερούς ναούς  

γ) Προβλήματα και προτάσεις για την ομαλή λειτουργία των ιερών ναών. 
 

 
Ο Πρόεδρος                                                                                Τα Μέλη 

Κωνσταντίνος Ταρασλιάς                                                      1) Ιωάννης Αφεντούλης 

                                                                                         2) Στέφανος Δράκος 
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                                                                                3) Σπύρος Σπυρόπουλος 
                                                                                4) Αθανάσιος Στάμος 

                                                                                5) Νικόλαος Γιαννάς 
                                                                                6) Δημήτριος Ιωσήφ 

                                                                                7) Παναγιώτης Σταμάτης                                      
                                                                                      

 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 

Κωνσταντίνος Ταρασλιάς 

Αντιδήμαρχος 
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