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ΘΕΜΑ: «Εισήγηση τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών 

Κοιμητηρίων Ηρακλείου ως προς το Άρθρο 30 παράγραφος  4 και  ως  προς το 

άρθρο 8 παρ. 5 και παρ. 8» 

        

 Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

 Με την 514/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 

Κανονισμός Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Ηρακλείου και 

αποφασίστηκε η διακοπή του ενταφιασμού των νεκρών στα κοιμητήρια του 

Ηρακλείου  στους οικογενειακούς τάφους και τους τάφους τριετούς χρήσεως και η 

έναρξη λειτουργίας του νέου κοιμητηρίου Αναστάσεως του Κυρίου. 

 Κατά της άνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ασκήθηκε αίτηση 

ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ από δημότες- δικαιούχους οικογενειακών τάφων στο 

Κοιμητήριο του Αγίου Κων/νου   και εξεδόθη η με αριθμό 199/2008 απόφαση του 

Γ' τμήματος του ΣτΕ με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση ακύρωσης των 

δικαιούχων οικογενειακών τάφων  στο κοιμητήριο του Αγίου Κων/νου. 

  Κατά τη γνώμη που επικράτησε στο Τμήμα, η προαναφερόμενη  αιτιολογία 

της προσβαλλόμενης αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου περί διακοπής του 

ενταφιασμού νεκρών σε όλους τους τάφους του κοιμητηρίου του Αγίου Κων/νου 

(τριετούς ταφής και οικογενειακούς) κρίθηκε νόμιμη και επαρκής διότι εκτίθενται 

στην απόφαση, κατά τρόπο σαφή και συγκεκριμένο, οι λόγοι δημόσιας υγείας και, 
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γενικότερα, δημοσίου συμφέροντος που επέβαλαν την παύση της λειτουργίας του 

πιο πάνω κοιμητηρίου ως ενεργού νεκροταφείου σε τάφους τριετούς χρήσεως και 

οικογενειακούς.   

 

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  

 

Η νέα Δημοτική Αρχή επιθυμεί την τροποποίηση του Κανονισμού 

Λειτουργίας των νεκροταφείων με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

κατά το μέρος που αφορά τις ταφές στους οικογενειακούς τάφους στο κοιμητήριο 

του Αγίου Κων/νου και Ελένης, που είναι οικονομικά ενήμεροι  και ενεργείς   

(άρθρα 8, 9 και 10 του Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων) , προκειμένου 

να πραγματοποιείται πλέον σύννομα η συνέχιση των ενταφιασμών σ αυτούς, που 

ούτως ή άλλως δεν διεκόπησαν παρά την απόφαση του ΣτΕ και με τον τρόπο αυτό 

σιωπηρώς έχει καταστεί ανενεργός η με αριθμό 514/2003 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, κατά το μέρος που αφορά στην ταφή στους οικογενειακούς τάφους 

του Αγίου Κων/νου .  Σιωπηρά δηλαδή  η προηγούμενη Δημοτική Αρχή συνέχισε 

τους ενταφιασμούς στα οικογενειακά ταφοπέδια - με προφορικές και με γραπτές 

εντολές στους υπεύθυνους του κοιμητηρίου. 

 Την  απόφαση για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας  του 

Κοιμητηρίου  που θα εκδοθεί, ως κανονιστικού περιεχομένου, θα πρέπει να την 

εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  σύμφωνα με το 

άρθρο 73 iv του Ν. 3852/10. 

 

 Στο  άρθρο 75 παρ.ΙΙ περ.8 του ι  Κώδικα περί Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 

3463/2006, Α΄ 114) ορίζεται ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων κρατικού χαρακτήρα 

που ασκούν οι δήμοι και οι κοινότητες σε τοπικό επίπεδο, για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πολιτών, περιλαμβάνεται και «η δημιουργία, συντήρηση και 

λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και η χορήγηση 

άδειας ταφής και αποτέφρωσης νεκρών».  Περαιτέρω, με το ΑΝ 582/1968 αρθρ. 3 

ρυθμίζονται τα σχετικά με την σύσταση οικογενειακού τάφου, ενώ στο άρθρο 4 

παρ. 1 του νόμου αυτού ορίζεται ότι «Τα δικαιώματα ταφής και η εν γένει 
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λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων ρυθμίζονται διά 

κανονισμού ψηφιζομένου υπό του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου, κατά τας 

περί αυτών ισχυούσας  ειδικάς διατάξεις». 

 Από τα στοιχεία που  υπάρχουν στο τμήμα Δημοτικών Κοιμητηρίων  

προκύπτουν τα ακόλουθα :   

 Σύμφωνα με την 514/2003 Α.Δ.Σ. Ηρακλείου «Περί κανονισμού λειτουργίας 

Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Ηρακλείου» το Κοιμητήριο Αγίου Κωνσταντίνου 

και Ελένης τίθεται σε παύση λειτουργίας από την στιγμή που θα λειτουργήσει το 

Νέο Κοιμητήριο Αναστάσεως του Κυρίου στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Το Νέο 

Κοιμητήριο τέθηκε σε λειτουργία το τελευταίο δίμηνο του 2003. Έμειναν σε 

λειτουργία ταυτόχρονα και τα δύο προαναφερθέντα Κοιμητήρια μέχρι την 

31/07/2004, οπότε και σταμάτησαν οι ενταφιασμοί σε τάφους τριετούς χρήσεως 

στο Κοιμητήριο Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. 

 Από τα βιβλία που τηρούνται στην υπηρεσία κοιμητηρίων προκύπτει ότι  οι 

εγγεγραμμένες από 31/07/2004 ταφές σε οικογενειακά ταφοπέδια που 

πραγματοποιήθηκαν στο Κοιμητήριο Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης σε 

απόλυτους αριθμούς έχουν ως εξής : 

 Από 01/08/2004 έως 31/12/2004 πραγματοποιήθηκαν 27 ενταφιασμοί 

δικαιούχων εκ των οποίων 1 με φιλοξενία έπειτα από Υ.Δ. δικαιούχου. 

 Για το έτος 2005 πραγματοποιήθηκαν 51 ενταφιασμοί δικαιούχων εκ των 

οποίων οι 15 με φιλοξενία. 

 Για το έτος 2006 πραγματοποιήθηκαν 50 ενταφιασμοί δικαιούχων εκ των 

οποίων οι 10 με φιλοξενία.  

 Για το έτος 2007 πραγματοποιήθηκαν 70 ενταφιασμοί δικαιούχων εκ των 

οποίων οι 21 με φιλοξενία.  

 Για το έτος 2008 πραγματοποιήθηκαν 67 ενταφιασμοί δικαιούχων εκ των 

οποίων οι 8 με φιλοξενία. 

 Μετά την απόφαση 199/2008 του Σ.Τ.Ε. για το έτος 2009 πραγματοποιήθηκαν 

67 ενταφιασμοί δικαιούχων εκ των οποίων οι 11 με φιλοξενία. 

 Για το έτος 2010 πραγματοποιήθηκαν 63 ενταφιασμοί δικαιούχων εκ των 

οποίων οι 9 με φιλοξενία.  

 Για το έτος 2011 πραγματοποιήθηκαν 44 ενταφιασμοί δικαιούχων εκ των 

οποίων οι 13 με φιλοξενία. 

 Για το έτος 2012 πραγματοποιήθηκαν 73 ενταφιασμοί δικαιούχων εκ των 

οποίων οι 9 με φιλοξενία.  

 Για το έτος 2013 πραγματοποιήθηκαν 63 ενταφιασμοί δικαιούχων εκ των 

οποίων οι 12 με φιλοξενία. 

 Για το έτος 2014   πραγματοποιήθηκαν 53 ενταφιασμοί δικαιούχων εκ των 
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οποίων οι 7 με φιλοξενία.  

 

 Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι  οι ταφές που πραγματοποιούνται 

στους οικογενειακούς τάφους στο κοιμητήριο Αγίου Κων/νου, σε οικογενειακά 

ταφόπεδα που δεν έχουν εγκαταλειφθεί, είναι τόσο λίγες σε αριθμό που εκ των 

πραγμάτων εξέλιπαν οι λόγοι δημόσιας υγείας που συνέτρεχαν , σύμφωνα με την 

προηγούμενη ΑΔΣ και επέβαλαν την διακοπή των ενταφιασμών στους τάφους 

τριετούς χρήσεως και οικογενειακούς . 

 

Το τμήμα Κοιμητηρίων με το υπ αριθμ. Πρωτ.27949/9-3-2015 έγγραφο του  

μας έχει θέσει υπόψιν τα παρακάτω αριθμητικά στοιχεία οικογενειακών 

ταφοπεδίων  σχετικά με τα Κοιμητήρια του Αγίου Κων/νου και της Αναστάσεως 

του Κυρίου (νέο κοιμητήριο). Συγκεκριμένα : 

 

“Στο Κοιμητήριο Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης υπάρχουν κατασκευασμένα 

751 οικογενειακά ταφοπέδια εκ των οποίων στα 73 ταφοπέδια δεν υπάρχουν 

κατιόντες, πληρώνονται όμως για συντήρηση και είναι οικονομικά ενήμερα τα 37 

εξ αυτών. 29 είναι εγκαταλελειμμένα και ταμειακά μη τακτοποιημένα από 12 έτη 

και πάνω. 5 ταφοπέδια έχουν χρησιμοποιηθεί για ενταφιασμό ιερέων που έχουν 

υπηρετήσει την Ενορία Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης από το 1934 (2), το 1955, 

το 1960 και το 1971. 1 οικογενειακό ταφοπέδιο έχει χρησιμοποιηθεί για 

ενταφιασμό εν ενεργεία Δημοτικού Συμβούλου –Αντιδημάρχου το 1992 και 1 με 

προφορική εντολή του Δημάρχου κ.  Κώστα Ασλάνη για ενταφιασμό το 2000. Άρα 

υπάρχουν 678 ταφοπέδια ενεργά με κατιόντες, 29 εγκαταλελειμμένα και 37 χωρίς 

κατιόντες αλλά ταμειακά ενήμερα από συγγενείς, 5 ιερέων, 1 Δημοτικού 

Συμβούλου εν ενεργεία και 1 από προφορική εντολή Δημάρχου χωρίς μερίδα. 

 

Στο Νέο Κοιμητήριο Αναστάσεως του Κυρίου έχουν κατασκευαστεί στην 

πρώτη φάση και έχουν παραδοθεί το 2005 και το 2006, 239 οικογενειακά 

ταφοπέδια, τα οποία και έχουν πωληθεί. Στη δεύτερη φάση προέκτασης του 

Κοιμητηρίου κατασκευάστηκαν 387 οικογενειακά ταφοπέδια εκ των οποίων τα 155 

έχουν παραδοθεί για χρήση με μερικό πρωτόκολλο παραλαβής γιατί υπήρχε ζήτηση 

και εξ αυτών έχουν πωληθεί τα 60, έχουν μείνει για άμεση χρήση τα 95.Συνολικά 

τα ελεύθερα οικογενειακά ταφοπέδια με ολοκληρωμένη τη δεύτερη φάση 

επέκτασης είναι 327. Από τα παραπάνω πωληθέντα ταφοπέδια δεν έχει πωληθεί 

κανένα σε  δικαιούχους οικογενειακών ταφοπεδίων του Αγίου Κωνσταντίνου και 

Ελένης. 

 

Με το σκεπτικό του ενδεχομένου να θελήσουν να πάρουν οικογενειακά 

ταφοπέδια οι 678 ενεργοί κατιόντες ταφοπεδίων του Κοιμητηρίου Αγίου 

Κωνσταντίνου και Ελένης, όπως προβλέπεται ,  η Δημοτική Αρχή δεν έχει αυτή τη 

δυνατότητα, καθώς έχει ελεύθερα αυτή τη στιγμή λιγότερα από τα μισά, χωρίς 

προοπτική επέκτασης τρίτης φάσης του Νέου Κοιμητηρίου διότι εξαντλήθηκαν τα 
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όρια δόμησης κατασκευής.” 

  

 

 Συνεπώς συντρέχουν πλέον και λόγοι αντικειμενικοί που επιβάλλουν την 

συνέχιση των ταφών στα οικογενειακά ταφοπέδια Αγίου Κων/νου, αφού είναι 

αδύνατη η εφαρμογή της 514/2003 ΑΔΣ όσον αφορά το άρθρο 8 παρ. 5  του 

κανονισμού που προβλέπει για τους ιδιοκτήτες οικογενειακών τάφων την  

παραχώρηση αντίστοιχου οικογενειακού ταφόπεδου στο κοιμητήριο της 

Αναστάσεως του Κυρίου, οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν.582/1968 έχουν 

αποκτήσει ιδαίτερο δικαίωμα επί ορισμένου χώρου ταφής. 

 

  Με βάση τα νέα δεδομένα που ελήφθησαν υπόψιν  και αφορούν α) τον 

αριθμό των ταφών που  πραγματοποιούνται  στα οικογενειακά ταφοπέδια του Αγίου 

Κων/νου μετά την οριστική παύση των ενταφιασμών στα ταφόπεδα τριετούς 

χρήσεως β) τις  εργασίες που έχουν γίνει στο κοιμητήριο του Αγίου Κων/νου γ) την 

Τεχνική -περιβαλλοντική έκθεση     που εκπονήθηκε με χρονολογία Απρίλιος 2015, 

η οποία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο  δ)  τα με αριθμ. 2400/2-2015, και 

2517/6-4-2015 έγγραφα της ΔΕΥΑΗ , θεωρούμε  ότι εξέλιπαν οι λόγοι δημοσίου 

συμφέροντος που επέβαλαν  τη διακοπή της ταφής και στους   οικογενειακούς 

τάφους στο Κοιμητήριο Αγίου Κων/νου , που εξάλλου καλύπτουν ένα τμήμα του 

Νεκροταφείου, που σύμφωνα με την 514/2003 Α.Δ.Σ θα διατηρείτο ως χώρος 

επισκέψιμος. .     

 

Συγκεκριμένα με βάση την τεχνική έκθεση – περιβαλλοντική μελέτη, η οποία 

επισυνάπτεται παρατίθενται  μεταξύ άλλων τα ακόλουθα :  

  
  ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Το κοιμητήριο είναι κατασκευασμένο στην βορειοανατολική πλευρά λόφου και η κλίση 

είναι τέτοια ώστε υποβοηθείται η αποστράγγιση των επιφανειακών ομβρίων υδάτων. 

Επιπροσθέτως η ΔΕΥΑ Ηρακλείου εκτέλεσε δοκιμαστική γεώτρηση το έτος 2009  

προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο ύπαρξης υπόγειων υδάτων για να 

χρησιμοποιηθούν στο πότισμα του πρασίνου και για την καθαριότητα, από την οποία 

προέκυψε ότι το έδαφος είναι μετά το βάθος των 5 περίπου μέτρων  και μέχρι τα 90 μέτρα, 

αδιαπέρατο (μάργες του νεογενούς). 

ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΨΗΣ 

Η αποσύνθεση του μέσου ανθρώπινου σώματος διαρκεί από 8 – 12 έτη μέχρις ότου 

αποσυντεθούν όλα τα οργανικά συστατικά και εναπομείνουν μόνο τα αδρανή στοιχεία, τα 

οποία έχουν μορφή πούδρας/στάχτης, και τα οστά. Κατά την διάρκεια της σήψης το 60% 

της συνολικής μάζας είναι άμεσα διασπώμενο και αποσυντίθεται εντός 18 – 24 μηνών, το 

15% είναι μέτρια διασπώμενο και αποσυντίθεται εντός 2 – 5 ετών και το 20% είναι αργά 

διασπώμενο και αποσυντίθεται εντός 8 – 12 ετών, πάντα σε συνάρτηση με τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Οι οικογενειακοί τάφοι του κοιμητηρίου του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας 

Ελένης είναι κατασκευασμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να εκμηδενίζεται η απορροή 
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προϊόντων σήψης προς το έδαφος. Αποτελούνται από σκεπασμένο υπόγειο διάδρομο στο 

πλάι του οποίου υπάρχουν 2-3 θήκες εκατέρωθεν, κατασκευασμένες από οπλισμένο 

σκυρόδεμα και επικαλυμμένες με τσιμεντοκονία για την εναπόθεση των φερέτρων, οι 

οποίες σφραγίζουν στο πλάι με τσιμεντένια πλάκα και εν συνεχεία μαρμάρινη επένδυση. 

Πρόσβαση από την επιφάνεια γίνεται μέσο κλίμακας με υπερυψωμένο γείσο για την 

αποφυγή εισόδου νερού. 

Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι η απορροή προϊόντων σήψης προς το έδαφος 

ελαχιστοποιείται από αυτό τον τρόπο κατασκευής των τάφων, ο οποίος δεν μοιάζει σε 

τίποτα με τον τρόπο κατασκευής των τάφων τριετούς χρήσης. 

 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Όπως αναφέρεται και παραπάνω τόσο η μορφολογία του εδάφους όσο και ο τρόπος 

ταφής των νεκρών στους οικογενειακούς τάφους εμποδίζουν την απορροή και την διάχυση 

προϊόντων σήψης προς το έδαφος. Εν προκειμένω δεν  υφίσταται κίνδυνος εμπλουτισμού 

του υδροφόρου ορίζοντα αφού όπως προαναφέρθηκε το έδαφος μετά το βάθος των 5μ., 

είναι αδιαπέρατο. Επιπροσθέτως η μικρή λογική απορροή που υπάρχει από τους 

οικογενειακούς τάφους μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα εάν ληφθεί υπόψιν το μέγεθος του 

νεκροταφείου σε συνάρτηση με τον αριθμό των ενταφιασμών. Πιο συγκεκριμένα από 

στοιχεία του τμήματος δημοτικών κοιμητηρίων προκύπτει ότι τα τελευταία δέκα έτη 

εκτελούνται κατά μέσο όρο 50 – 60 ταφές ετησίως οι οποίες παράγουν κατά μέσο όρο 

2240 λίτρα απορροή (70 κιλά βάρος ανθρωπίνου σώματος εκ των οποίων το 64% δηλαδή 

44,8 λίτρα, είναι νερό επί 50 ταφές ετησίως ίσον 2240), τα οποία περιέχουν 300 kg Total 

Organic Carbon (TOC) διεσπαρμένα σε μια έκταση 10 περίπου στρεμμάτων που είναι ο 

χώρος που καταλαμβάνουν τα οικογενειακά ταφόπεδα. Ως μέτρο σύγκρισης παρατίθεται η 

απορροή ενός κοινού κάδου σκουπιδιών, όπως αυτούς που χρησιμοποιεί η υπηρεσία 

καθαριότητας του δήμου, ο οποίος στην διάρκεια ενός έτους έχει απορροή στο σημείο στο 

οποίο είναι τοποθετημένος 54,75 λίτρα υγρών τα οποία περιέχουν 9,16 kg TOC.  

Είναι λοιπόν προφανές ότι η πολύ χαμηλή συχνότητα ταφής στους οικογενειακούς 

τάφους είναι αδύνατο να δημιουργήσει ρύπανση του περιβάλλοντος από τις απορροές. 

 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 

Ο κύριος λόγος ρύπανσης του αέρα από τα προϊόντα αποσύνθεσης έγκειται στην μη 

σωστή σφράγιση του τάφου κατά τον ενταφιασμό κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί στους 

κάθετους τάφους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τριετείς ταφές. Τούτο όμως είναι 

αδύνατο στην περίπτωση των οικογενειακών τάφων καθώς η τσιμεντένια πλάκα η οποία 

σφραγίζει την «θήκη» όπου εναποτίθεται το φέρετρο πρέπει να συγκολληθεί πάρα πολύ 

καλά με τσιμεντοκονία προκειμένου να μην υπάρχει αποκόλληση λόγω του βάρους της. 

 Επιπροσθέτως η επικάλυψη με μάρμαρο το οποίο προσαρμόζεται συνήθως πάνω στην 

τσιμεντένια πλάκα προσφέρει ακόμα ένα επίπεδο στεγανοποίησης από την διαρροή 

οσμών. Επομένως η λειτουργία των είναι απίθανο να είχε προκαλέσει ρύπανση κατά το 

παρελθόν. 

Τα φαινόμενα ατμοσφαιρικής ρύπανσης για τα οποία έγινε λόγος στην απόφαση του 

Δ.Σ. το 2003 προέρχονταν από την χρήση των πεδίων τριετούς ταφής όπου υπήρχε 

πιθανότητα αστοχίας σωστής σφράγισης του τάφου. Μια άλλη παράμετρος η οποία θα 

μπορούσε να συμβάλλει στην ατμοσφαιρική ρύπανση ήταν το «άνοιγμα» των τάφων 

τριετούς ταφής μετά την έλευση 3 ετών από την ταφή ενώ η αποσύνθεση του σώματος δεν 

είχε ολοκληρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση θα υπήρχε πιθανότητα ατμοσφαιρικής 
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μόλυνσης. 

Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι το όποιο τυχόν πρόβλημα 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης που είχε εμφανισθεί κατά το παρελθόν, προερχόταν από την 

χρήση των τριετών ταφοπέδων εξαιτίας τόσο του τρόπου κατασκευής των, όσο και του 

τρόπου χρήσης των. Όσον αφορά τους οικογενειακούς τάφους ο τρόπος κατασκευής είναι 

τέτοιος που αποκλείει την ατμοσφαιρική ρύπανση, ενώ όσον αφορά την συχνότητα χρήσης 

της εκάστοτε «θήκης» από στοιχεία της υπηρεσίας υπολογίζεται ότι η περιοδικότητα της 

χρήσης είναι περίπου 22,5 χρόνια, χρόνος κατά τον οποίο όπως αναφέραμε και παραπάνω 

έχει ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία αποσύνθεσης και απομένει μόνο αδρανής σκόνη 

μέσα στον θάλαμο ταφής. 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΤΟΜΑ 

Ο αριθμός των  4 – 5 ταφών κατά μέσο όρο μηνιαίως δε δημιουργεί οποιοδήποτε 

πρόβλημα δημόσιας υγείας όπως πράγματι δε μας αναφέρθηκε η δημιουργία προβλήματος 

από τη λειτουργία των οικογενειακών τάφων κατά τα τελευταία 11 χρόνια. 

 

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

Στην παρούσα φάση στην ανατολική πλευρά του κοιμητηρίου υπάρχουν 

αποχωρητήρια ανδρών και γυναικών, γραφεία για την στέγαση του προσωπικού καθώς και 

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για την συνάθροιση κοινού. Οι χώροι, παρ’ όλο ότι χρήζουν 

ίσως αισθητικής αναβάθμισης, είναι λειτουργικοί και σε καλή κατάσταση, μπορούν δε να 

εξυπηρετήσουν την οποιαδήποτε λειτουργία του νεκροταφείου. 

Όσον αφορά την περαιτέρω προστασία της υγείας των επισκεπτών και του 

προσωπικού συνιστάται, κατά την ανακομιδή οστών από τάφους, να γίνεται 

μικροβιοκτονία με εφαρμογή διοξειδίου του χλωρίου, τόσο στα οστά όσο και στον θάλαμο 

από όπου αφαιρούνται. Επίσης ανά περιοδικά διαστήματα όχι μεγαλύτερα των 6 μηνών, 

πρέπει να γίνεται προληπτική μικροβιοκτονία και στο οστεοφυλάκιο. 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 

ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ 

Όπως προαναφέρθηκε, από την κατασκευή τους και μόνο τα ταφικά μνημεία 

προστατεύονται από την εισροή υδάτων. 

Είναι γεγονός όμως ότι το σύνολο της έκτασης των 10 στρεμμάτων περίπου που 

καταλαμβάνουν οι οικογενειακοί τάφοι έχει καλυφθεί από ταφικά μνημεία . Οι υπάρχοντες 

δε μεταξύ των μνημείων διάδρομοι είναι κατασκευασμένοι κυρίως από μαρμαρόπλακες 

ώστε η απορροφητικότητα νερού από το έδαφος να είναι σχεδόν μηδενική.  Προτείνεται 

πάντως η αναβάθμιση του υφιστάμενου αποστραγγιστικού δικτύου ομβρίων προκειμένου 

να μην υπάρξει πρόβλημα στην περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων (πλημμύρες). 

Ήδη έχουν γίνει αυτοψίες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου σε συνεργασία με ομάδα 

μηχανικών από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Ηρακλείου και έγινε σχεδιασμός για την 

αναβάθμιση του αποστραγγιστικού δικτύου των ομβρίων με την προσθήκη νέων φρεατίων 

και την αναβάθμιση των διατομών των αγωγών του δικτύου. Επισημαίνεται ότι το 

υφιστάμενο αποχετευτικό σύστημα του νεκροταφείου είναι σε άριστη λειτουργική 
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κατάσταση. 

Δεδομένου ότι διανύουμε πλέον τον μήνα Απρίλιο και οι έντονες βροχοπτώσεις θα 

παύσουν σχεδόν εντελώς για τους επόμενους 5 – 6 μήνες, ενδείκνυται να αρχίσει άμεσα η 

αναβάθμιση του δικτύου. Σε κάθε περίπτωση η έλλειψή του στην παρούσα φάση, δεν 

αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την επαναλειτουργία των οικογενειακών τάφων 

λόγω της έλλειψης βροχοπτώσεων. 

 

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ 

Ανατρέχοντας στην Υπ Αριθμ. 514/28.7.2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Ηρακλείου, υπάρχει η επιχειρηματολογία ότι η λειτουργία του κοιμητηρίου 

δεδομένης της θέσης του, εγκυμονεί κινδύνους πρόκλησης ατυχημάτων τόσο λόγω των 

τύπων των οδών που το περιβάλλουν όσο και λόγω του επιπρόσθετου κυκλοφοριακού 

φόρτου που δημιουργεί. Η εν λόγω παραδοχή είναι σήμερα ανεπίκαιρη για τους παρακάτω 

λόγους: 

Την εποχή που πάρθηκε η εν λόγω απόφαση δεν είχε παραδοθεί σε χρήση ούτε η 

διαπλάτυνση της Βασιλείου Σμπώκου ούτε ο ανισόπεδος κόμβος που ενώνει τις 

λεωφόρους Κνωσού, Δημοκρατίας, Εθνικής Αντιστάσεως και Βασιλείου Σμπώκου. Τα εν 

λόγω έργα αποσυμφόρησαν κυκλοφοριακά την όλη περιοχή και δημιούργησαν ένα κόμβο 

ο οποίος μπορεί να διαχειριστεί πολλαπλάσιο όγκο κυκλοφορίας ακόμα και αυτού τον 

οποίο δέχεται σήμερα. 

Η παύση λειτουργίας των τριετών τάφων μείωσε κατά 95% περίπου την 

επισκεψιμότητα του κοιμητηρίου μειώνοντας ανάλογα και τον κυκλοφοριακό φόρτο τον 

οποίο δυνητικά δημιουργούσε στην περιοχή σε τέτοια επίπεδα που πλέον, με τις νέες 

παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί, μπορεί να θεωρείται αμελητέος. 

Ταυτόχρονα πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχει σύνδεση με αστικό λεωφορείο με 

στάση ακριβώς μπροστά στην είσοδο του κοιμητηρίου. Υπάρχει επίσης και «πιάτσα» ταξί 

εικοσιτετράωρης λειτουργίας σε πολλή μικρή απόσταση. Και τα δυο αυτά στοιχεία 

τεκμηριώνουν ότι είναι δυνατή η μετακίνηση επισκεπτών από και προς το κοιμητήριο με 

την χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς χωρίς  να δημιουργούν κυκλοφοριακή επιβάρυνση 

στην γύρω περιοχή. 

 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 

Σχετικά με την αισθητική αναβάθμιση και εξωραϊσμό του κοιμητηρίου η ενορία σε 

συνεργασία με τον Δήμο προβαίνει συνεχώς σε βελτιώσεις και παρεμβάσεις προκειμένου 

να αναδειχτεί η εικόνα της περιοχής. Τελευταίο έργο που εκτελέστηκε πρόσφατα ήταν η 

επένδυση του βόρειου περιμετρικού τοίχου με πέτρα για την βελτίωση της αισθητικής του. 

Ταυτόχρονα συνεχείς είναι οι δενδροφυτεύσεις όπου υπάρχει κατάλληλος χώρος μέσα στο 

κοιμητήριο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεδομένης της παύσης λειτουργίας του τμήματος του 

νεκροταφείου που φιλοξενούσε τους τριετούς χρήσεως τάφους, δίνεται η δυνατότητα με 

την έλευση του χρονικού διαστήματος που προβλέπει ο νόμος να δημιουργηθεί ένα πάρκο 

συνολικής έκτασης περίπου 10 στρεμμάτων το οποίο θα αναβαθμίσει περαιτέρω την 

εικόνα της περιοχής. 
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Οι οικογενειακοί τάφοι που φιλοξενούνται στο κοιμητήριο, σε αντίθεση με τους 

τριετούς ταφής που ήταν απλές προσωρινές κατασκευές, είναι μόνιμες κατασκευές 

ιδιαιτέρου καλλιτεχνικού και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα με ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες 

στην κατασκευή. Δεδομένης της ιδιότητας τους ως μόνιμες κατασκευές θα μπορούσαν 

κάλλιστα να χαρακτηριστούν από την εφορία νεότερων αρχαιοτήτων ως μνημεία της 

νεότερης ελληνικής ιστορίας και ως εκ τούτου η κατεδάφιση τους να είναι αδύνατη. 

Δεδομένου δε ότι με την συνέχιση της χρήσης τους οι εκάστοτε ιδιοκτήτες τους μεριμνούν 

για την συντήρηση τους, αν σταματούσε η λειτουργία τους θα δημιουργείτο σωρεία 

προβλημάτων για την δημοτική αρχή, καθώς θα ήταν αυτή που θα καλούνταν να συνεχίσει 

την συντήρηση τους. 

Τέλος και όσον αφορά την λειτουργία δημοτικού σχολείου σε κοντινή απόσταση από 

το νεκροταφείο, σημειώνεται ότι τούτο βρίσκεται στη δυτική (πίσω) πλευρά του 

νεκροταφείου ενώ η κύρια είσοδος του νεκροταφείου είναι η ανατολική. 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

        Ύστερα από τα όσα προαναφέρθηκαν έχουμε την γνώμη ότι οι ταφές στους 

οικογενειακούς τάφους του νεκροταφείου του Αγίου Κωνσταντίνου, μπορεί να 

συνεχιστούν άμεσα χωρίς να δημιουργούνται τα προβλήματα που αναφέρονται στην υπ’ 

αριθμό 514/2003 απόφαση του Δ.Σ. Ηρακλείου και υιοθετήθηκαν από την 199/2008 

απόφαση του ΣτΕ.  ” 

 Στην πρόταση μας αυτή  για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας  

του Κοιμητηρίου του Αγίου Κων/νου  λαμβάνεται υπόψιν περαιτέρω, ότι η  

514/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν εφαρμόστηκε  κατά το μέρος 

που αφορά τις ταφές στους οικογενειακούς τάφους   του κοιμητηρίου του  Αγίου 

Κων/νου, έχει ήδη καταργηθεί  σιωπηρώς από την ακολουθηθείσα τακτική των 

τελευταίων 11ετών κατά την οποία οι ταφές στους οικογενειακούς  τάφους 

συνεχίστηκαν με προφορικές ή γραπτές  εντολές, η πλήρης δε εφαρμογή της δε    

δημιουργεί, απόκλιση από την Αρχή της ίσης μεταχείρισης των διοικουμένων. 

Εξάλλου η δυνατότητα παραχώρησης  ταφόπεδου από τη δημοτική αρχή στο νέο 

κοιμητήριο, στους κατόχους οικογενειακών τάφων στο Κοιμητήριο του Αγίου 

Κων/νου, είναι ανέφικτη για τους λόγους  που αναφέρονται παραπάνω .  

 

Άλλωστε η εφαρμογή του κανονισμού έχει καταστεί και εκ των πραγμάτων 

αδύνατη δεδομένου ότι η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να παραχωρήσει στο νέο 

Κοιμητήριο στους τυχόν επιθυμούντες ιδιοκτήτες οικογενειακών τάφων στο 

Κοιμητήριο Αγίου Κων/νου αφού οι διαθέσιμοι σε αυτό τάφοι δεν επαρκούν.   

     

 Επομένως, θα πρέπει  να αποφασιστεί   η  συνέχιση  ενταφιασμών μόνο στα 

οικογενειακά  ταφοπέδια του νεκροταφείου Αγίου Κων/νου και Ελένης , διότι 

εξέλιπαν  όλοι οι προαναφερόμενοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επέβαλαν τη 

διακοπή τους, αντίθετα δε συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι που επιβάλλουν την 

συνέχιση των ενταφιασμών στους οικογενειακούς τάφους.   

 

 Οι τροποποιήσεις του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων που  

εισηγούμαστε να γίνουν είναι οι εξής : 

 Α) Στο άρθρο 8 παρ. 5  απαλείφεται το δεύτερο εδάφιο αυτής της παραγράφου 
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και διαμορφώνεται ως ακολούθως : Άρθρο 8 παρ. 5. “Σε  περίπτωση  κατάργησης  

ή  αχρήστευσης  του  Κοιμητηρίου, δεν  υπάρχει υποχρέωση  σε  βάρος   του  

Δήμου  για  τη  μεταφορά  των  οικογενειακών  τάφων  με  τα  μνημεία  που  

υπάρχουν  επάνω  σε  αυτούς  σε  άλλο  Κοιμητήριο  ή  την  παραχώρηση  χώρου  

σε  άλλο Κοιμητήριο  χωρίς  την  καταβολή  του  δικαιώματος  υπέρ  του  Δήμου  

που  καθορίζεται  από  τον  Κανονισμό.”. 

Β) Η παρ. 8 του άρθρου 8 διαμορφώνεται ως ακολούθως : ΄΄8. Απαγορεύεται  

η σύσταση νέων οικογενειακών τάφων στα υπό  κατάργηση κοιμητήρια του 

καποδιστριακού Δήμου εξαιρείται το κοιμητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου και 

Ελένης που θα συνεχίσουν να γίνονται οι ταφές στους υφιστάμενους εν ενεργεία 

οικογενειακούς τάφους΄΄. 

Γ) Η παράγραφος 4 του   παραπάνω   άρθρου 30  του Κανονισμού 

αντικαθίσταται ως εξής: 

    ΄΄Από της ισχύος της παρούσης τροποποίησης επιτρέπεται η επαναλειτουργία 

των οικογενειακών τάφων στο κοιμητήριο του Αγίου Κων/νου και Ελένης στα 

υφιστάμενα  οικογενειακά ταφόπεδα, σύμφωνα με τον παρόντα  Κανονισμό 

Λειτουργίας, ως τροποποιείται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει  ο Κανονισμός που ψηφίστηκε με την 514/2003 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τις τροποποιήσεις που έχουν ήδη επέλθει 

έως σήμερα.   

 

 

 

 

 

 
 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   

 

  

                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ 

     

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα :  

1. Το με αρ. Πρωτ. 36007/23-3-2015 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

2. Η από Απρίλιος 2015 Τεχνική Εκθεση Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής   

διευθέτησης και αναβάθμισης κοιμητηρίου Αγίου Κων/νου και Ελένης. 

3. Τα με αριθμ. Πρωτ. 3448/8-5-2015, και 4473/5-6-2015 έγγραφα της ΔΕΥΑΗ  

4. Το με αρ. Πρωτ.41176/6-4-2015έγγραφο του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων 
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