
    Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην θεσμοθέτηση του καθεστώτος των οικογενειακών τάφων και των
οστεοφυλακίων, καθώς το νομικό τμήμα αναλαμβάνει την κατάρτιση παραρτήματος του κανονισμού του
δημοτικού κοιμητηρίου, προκειμένου να ορίζονται οι προϋποθέσεις για τους δικαιούχους λόγω κτήσης
δικαιώματος ή λόγω κληρονομικής διαδοχής. Παράλληλα ορίζονται όλα τα προ απαιτούμενα έγγραφα που
είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν οι δικαιούχοι, θωρακίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη σύννομη
λειτουργία του δημοτικού κοιμητηρίου.

   Μέσω αυτής της διαδικασίας ο Δήμος αποκτά πραγματική πρόσβαση στα στοιχεία των δικαιούχων, ώστε να
μπορεί να εισπράξει τα τέλη, ενώ για όσους κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι έχουν απωλέσει το δικαίωμα
χρήσης τότε αυτό επιστρέφει στο Δήμο για επαναδιάθεση.

    Η υφιστάμενη μελέτη έχει ήδη υλοποιηθεί σε Δήμους και ενδεικτικά μπορεί να αναφερθεί ότι στην
κατηγορία των οικογενειακών τάφων το 40% των δικαιούχων δεν έχει επικαιροποιημένα στοιχεία ή δεν
πληρώνει τα τέλη, ενώ το 20% εκ του συνόλου δεν είναι πραγματικοί δικαιούχοι του δικαιώματος χρήσης.

   Γίνεται αντιληπτό ότι εφόσον αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της μελέτης ο ενδιαφερόμενος Δήμος αυξάνει
τα έσοδα του από τα εισπράξιμα τέλη, αποδεσμεύει χώρους για την εξυπηρέτηση των διαρκώς αυξανόμενων
αναγκών των κοιμητηρίων, εναρμονίζεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία και μέσω του εκσυγχρονισμού
των υφιστάμενων δομών διευκολύνει τον ενδιαφερόμενο πολίτη.
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Πλαισίου & του Νομικού Ελέγχου 
του Καθεστώτος 

Οικογενειακών Τάφων & Οστεφοφυλακίων 
Δημοτικών Κοιμητηρίων

    Ένα από το μείζονα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα τελευταία
χρόνια οι Δήμοι ανά την Ελλάδα, είναι η διαχείριση των δημοτικών
κοιμητηρίων. 

Περιγραφή Έργου
Υποβολή πρότασης κανονιστικού πλαισίου για το καθεστώς των οικογενειακών τάφων στον υφιστάμενο κανονισμό
λειτουργίας του δημοτικού κοιμητηρίου.
Κατάρτιση καταλόγου που θα περιλαμβάνει το σύνολο των οικογενειακών τάφων.
Κατάρτιση φακέλου για κάθε οικογενειακό τάφο, που θα περιέχει τα έως σήμερα εκδοθέντα νομιμοποιητικά έγγραφα,
ώστε να δημιουργηθεί ένα πλήρες ταφολόγιο/μητρώο.
Διαχωρισμός φακέλων σε πλήρως τακτοποιημένους και σε φακέλους με ελλιπή στοιχεία.
Νομικός έλεγχος νομιμοποιητικών εγγράφων που εμπεριέχονται ή λείπουν ανά φάκελο και ομαδοποίηση των
περιπτώσεων, ανάλογα με την συγκεκριμένη έλλειψη.

Το έργο θα ακολουθήσει τα εξής βήματα μέχρι την υλοποίηση του:

   Ειδικότερα προκύπτουν πρακτικά θέματα όπως η εξάντληση των διαθέσιμων χώρων, θέματα οικονομικής
φύσεως λόγω της αδυναμίας είσπραξης των ανάλογων τελών, ενώ η ανυπαρξία νομικού πλαισίου για τους
δικαιούχους οικογενειακών τάφων/οστεοφυλακίων έχει ως αποτέλεσμα την καταδίκη πολλών Δήμων σε
δικαστικές διαμάχες.



Προσδοκόμενα Οφέλη 
από την υλοποίηση του Έργου

Ενίσχυση των ψηφιακών
υπηρεσιών του Δήμου
προς τους πολίτες και
τους επαγγελματίες στην
παροχή υπηρεσιών
ταφής.
Παροχή ενός ολοένα
διευρυνόμενου
πληροφοριακού πλαισίου
για το δημοτικό
κοιμητήριο.
Δημιουργία ενός
ταφολογίου/μητρώου με
ευρετήριο των προς
διάθεση οικογενειακών
τάφων, για τους πολίτες.
Δημιουργία ενός
εύχρηστου συστήματος
άπαξ για την υπηρεσία,
το οποίο θα ανανεώνεται
διαρκώς, χωρίς να
χρειαστεί η εκπόνηση
αντίστοιχου έργου στο
μέλλον
Εναρμόνιση της
υπηρεσίας με το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο.
Εξάλειψη περιπτώσεων
παρατυπίας, ως προς
τους δικαιούχους
οικογενειακών τάφων

Ενίσχυση των ψηφιακών
υπηρεσιών του Δήμου προς
τους πολίτες και τους
επαγγελματίες στην παροχή
υπηρεσιών ταφής.
Παροχή ενός ολοένα
διευρυνόμενου
πληροφοριακού πλαισίου
για το δημοτικό κοιμητήριο.
Δημιουργία ενός
ταφολογίου/μητρώου με
ευρετήριο των προς
διάθεση οικογενειακών
τάφων, για τους πολίτες.
Δημιουργία ενός εύχρηστου
συστήματος άπαξ για την
υπηρεσία, το οποίο θα
ανανεώνεται διαρκώς, χωρίς
να χρειαστεί η εκπόνηση
αντίστοιχου έργου στο
μέλλον.
Εναρμόνιση της υπηρεσίας
με το ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο.
Εξάλειψη περιπτώσεων
παρατυπίας, ως προς τους
δικαιούχους οικογενειακών
τάφων

Ιστορικό κατασκευής/αγοράς του κάθε
οικογενειακού τάφου και της θέσης αυτού
σε ενημερωμένο και ψηφιοποιημένο
χάρτη του δημοτικού κοιμητηρίου.
Περίληψη πράξης με την οποία
«γεννήθηκε» το δικαίωμα χρήσης του
οικογενειακού τάφου για πρώτη φορά.
Πλήρη στοιχεία των θανόντων, οι οποίοι
είναι ενταφιασμένοι στον κάθε
οικογενειακό τάφο, με χρονολογία ταφής
του καθενός.
Πλήρη στοιχεία των συγγενών των
θανόντων, οι οποίοι είναι πραγματικοί
δικαιούχοι για χρήση του οικογενειακού
τάφου.
Ενημερωμένα στοιχεία διεύθυνσης και
επικοινωνίας των ως άνω δικαιούχων,
ώστε να παρακολουθείται σε βάθος
χρόνου η εξέλιξη της κληρονομικής
διαδοχής και της καταβολής των
υποχρεωτικών τελών συντήρησης του
οικογενειακού τάφου.

Στοιχεία ταφολογίου/μητρώου
 

  Κατά την κατάρτιση του ταφολογίου/
μητρώου σε συνεργασία με εξουσιοδοτημένη
τεχνική εταιρεία, θα δημιουργείται ένας
ξεχωριστός φάκελος για κάθε οικογενειακό
τάφο με μοναδικό αριθμό μητρώου, ο οποίος
θα αντιστοιχεί σε ένα ψηφιακό ευρετήριο
εύχρηστο για την υπηρεσία. 

Ο κάθε φάκελος θα περιέχει:

Όποιος φάκελος δεν περιέχει τα ως άνω
απαραίτητα δικαιολογητικά θα επισημαίνεται
ως μη πλήρης ή παρατύπως υφιστάμενος και
θα παραδίδεται ξεχωριστά στην υπηρεσία με
επισυναπτόμενη γνωμοδότηση, προκειμένου
η υπηρεσία να ασκήσει τις αντίστοιχες
ενέργειες.

 Η Εταιρεία μας διαθέτει
Νομικούς Συμβούλους -

Δικηγόρους, εξειδικευμένους
σε θέματα  Κανονιστικού

Πλαισίου Οικογενειακών Τάφων
& Οστεοφυλακίων


