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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ   

 

Η Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού με απόφαση της Θρονικής Επιτροπής θεσπίζει 

τους ακόλουθους κανονισμούς λειτουργίας και διαχείρισης των 

Ελληνορθόδοξων κοιμητηρίων της εκκλησιαστικής της περιφέρειας: 

 

1. Στους κανονισμούς αυτούς οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις θα έχουν 

τις εξής έννοιες: 

 

- «Μητρόπολη» θα σημαίνει την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού. 

 

- «Κοιμητήρια» θα σημαίνει τα Ελληνορθόδοξα κοιμητήρια Αγίου 

Νικολάου και Αγίου Αθανασίου Σφαλαγγιωτίσης, καθώς και 

οποιοδήποτε άλλο Ελληνορθόδοξο κοιμητήριο ήθελεν καθαγιασθεί 

μελλοντικά στην εκκλησιαστική περιφέρεια Λεμεσού και τυγχάνει 

υπό την εποπτεία και διαχείριση της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού. 

 
- «Ιδιοκτήτης τάφου» θα σημαίνει τον ιδιοκτήτη του τάφου δυνάμει 

πιστοποιητικού εγγραφής, τον δικαιούχο και/ή ενδιαφερόμενο για 

τον τάφο. 

 
- «Ενοικιαστής τάφου» θα σημαίνει τον ενοικιαστή τάφου για 

περίοδο τριών ετών. 

 
- «Υπεύθυνος κοιμητηρίου» θα είναι το υπό της Μητρόπολης 

εξουσιοδοτημένο και/ή διορισθέν πρόσωπο. 

 
«Επιτροπή κοιμητηρίου» σημαίνει την τριμελή επιτροπή η οποία 

θα ορίζεται από τον οικείο Μητροπολίτη και η οποία θα ασχολείται 

με την διαχείριση και εν γένει λειτουργία του κοιμητηρίου. Της 

Επιτροπής θα προϊσταται ο «υπεύθυνος του κοιμητηρίου». 

 

Απόκτηση τάφων 

 

2. Οποιοσδήποτε επιθυμεί δύναται να αποταθεί στη Μητρόπολη για 

αγορά τάφου στα κοιμητήρια καταβάλλοντας προς τούτο το εκάστοτε 

καθορισθέν υπό της Μητρόπολης τίμημα και λαμβάνοντας προς τούτο 

σχετικό πιστοποιητικό και/ή βεβαίωση. 
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3. Η Μητρόπολη θα έχει αποκλειστικό δικαίωμα να υποδεικνύει τον χώρο 

και κατ’ επέκταση τον τάφο, βασιζόμενη πάντοτε στην ορθολογιστική 

ταφή των νεκρών εντός των κοιμητηρίων. 

 
4. Το τίμημα αγοράς του τάφου θα καταβάλλεται σε περίπτωση ταφής 

εντός τριών μηνών από την ταφή και σε περίπτωση απόκτησης τάφου 

άνευ ταφής ταυτόχρονα με την απόκτηση του. 

 
5. Σε περίπτωση τάφων στους οποίους έχουν ταφεί συγκεκριμένοι νεκροί 

και για τους οποίους δεν έχει καταβληθεί το τίμημα αγοράς, θα δοθεί 

τρίμηνος τουλάχιστον προθεσμία για καταβολή του απαραίτητου 

τιμήματος.  Μετά την πάροδο των εν λόγω τριών μηνών και νοουμένου 

ότι παρήλθαν τουλάχιστον τρία έτη από την ταφή και εφόσον δεν 

καταβληθεί το τίμημα αγοράς, η υπηρεσία του κοιμητηρίου θα έχει το 

δικαίωμα να προχωρήσει στην εκταφή των οστών και στην τοποθέτηση 

τους σε οστεοφυλάκιο τηρώντας ταυτόχρονα τα σχετικά στοιχεία – 

μητρώο. 

 
Έξοδα ταφής  

 
6. Η Μητρόπολη θα καθορίζει από καιρού εις καιρό τα έξοδα ταφής τα 

οποία συμπεριλαμβάνουν το άνοιγμα και κλείσιμο τάφου, τυχόν 

μεταφορά οστών από τάφο σε τάφο, την περιποίηση και καθαριότητα 

του τάφου, το άναμμα των καντηλιών, τέλη άδειας ταφής, δικαιώματα 

της ενορίας, τέλη άδειας μνημείου, ακολουθία, ιεροτελεστία, τρισάγια, 

κλπ.  

 

7. Τα έξοδα ταφής θα καταβάλλονται στην Μητρόπολη έναντι αποδείξεως 

εντός επτά ημερών από της νεκρώσιμης ακολουθίας.  

 
Τοποθέτηση μνημείων και σταυρών  

 
8. Η τοποθέτηση μνημείου και σταυρού σε τάφο θα γίνεται από τους 

δικαιούχους αφού προηγουμένως εξοφληθεί πλήρως το τίμημα αγοράς 

του τάφου όπως αναφέρεται πιο πάνω. 
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9. Το σχέδιο του μνημείου και σταυρού για κάθε τάφο θα δίνεται από την 

Μητρόπολη και τυχόν αλλαγές που θα επιθυμούσαν οι ενδιαφερόμενοι 

θα γίνονται μόνο με την έγκριση της Μητρόπολης.   Δεν επιτρέπεται ο 

κατά το δοκούν σχεδιασμός μνημείων και σταυρών. Πρώτιστο κριτήριο 

της Μητρόπολης για την έγκριση ή μη των αλλαγών, θα είναι τα 

στοιχεία της ομοιομορφίας, της τάξης, της ευπρέπειας και της 

σεμνότητας όπως αυτά τα αντιλαμβάνεται η Μητρόπολη και κατ’ 

επέκταση η Επιτροπή κοιμητηρίου. 

 
10. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να παραγγείλουν το εγκριθέν 

σχέδιο μνημείου και σταυρού για εκτέλεση, είτε σε ιδιώτη τεχνίτη είτε να 

αποταθούν στο γραφείο του κοιμητηρίου.  Τα έξοδα δημιουργίας του 

μνημείου και σταυρού θα βαραίνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες ή 

συγγενείς τους και αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται στα έξοδα ταφής 

(παρ. 6 ανωτέρω). 

 
11. Αυθαίρετη και/ή άνευ της εγκρίσεως της Μητρόπολης δημιουργία και/ή 

ανέγερση μνημείου και/ή σταυρού δίνει το δικαίωμα στη Μητρόπολη να 

προχωρήσει στην απομάκρυνση του και/ή στην αντικατάσταση του 

και/ή στην τροποποίηση του και/ή στην κατεδάφιση του. Σε μια τέτοια 

περίπτωση τα έξοδα θα βαραίνουν τους ενδιαφερόμενους και/ή 

τον/τους ιδιοκτήτη/ες του τάφου, οι οποίοι και δεσμεύονται ανέκκλητα 

όπως μη αξιώσουν οποιοδήποτε ποσό αποζημιώσεων και/ή άλλως 

πως.   

 
12. Αυθαίρετα και/ή άνευ της εγκρίσεως της Μητρόπολης τοποθέτηση 

στεγάστρων, τεντών, ομπρέλλων και οποιωνδήποτε άλλων υλικών και 

αντικειμένων πέραν του εγκριθέντος μνημείου και σταυρού, δίνει το 

δικαίωμα στη Μητρόπολη να προχωρήσει στην αφαίρεση και 

απομάκρυνση τους και/ή κατεδάφιση τους. Σε μια τέτοια περίπτωση τα 

έξοδα θα βαραίνουν τους ενδιαφερόμενους και/ή τον/τους ιδιοκτήτες 

του τάφου, οι οποίοι και αποποιούνται του δικαιώματος τους για 

διεκδίκηση αποζημίωσης αναγνωρίζοντας την προτεραιότητα της 

ομοιομορφίας, τάξης, ευπρέπειας και σεμνότητας του όλου χώρου 

όπως την αντιλαμβάνονται η Μητρόπολη και κατ’ επέκταση η Επιτροπή 

κοιμητηρίου.  
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13. Σε περίπτωση ζημιάς σε οποιοδήποτε μνημείο και/ή σταυρό, 

προερχόμενη από τρίτους, είτε σε περίπτωση φυσικής φθοράς 

μνημείου ή σταυρού, η ευθύνη για επιδιόρθωση τους θα βαραίνει τον 

δικαιούχο και/ή ενδιαφερόμενο και/ή ιδιοκτήτη του τάφου, χωρίς 

οποιαδήποτε ευθύνη εκ μέρους της Μητρόπολης. 

 
 

Ενοικίαση τάφων 

 
14. Ο όποιος ενδιαφερόμενος δύναται να ενοικιάζει τάφο για περίοδο τριών 

ετών, έναντι ανταλλάγματος (μισθίου) το οποίο θα καθορίζει η 

Μητρόπολη και προς τούτο θα εκδίδεται σχετικό πιστοποιητικό και/ή 

βεβαίωση. Και για την ενοικίαση τάφων ισχύει η παρ. 3 ανωτέρω. 

 

15. Το καθεστώς των ενοικιασθέντων τάφων θα συνάδει απόλυτα με το 

καθεστώς των αγορασθέντων τάφων πλην όσων ρητά προνοούνται 

στους παρόντες κανονισμούς. 

 
16. Το μίσθιο θα καταβάλλεται εντός τριών ημερών από της ταφής. 

 
17. Μετά πάροδο τριετίας από της ταφής, η Μητρόπολη μονομερώς έχει το 

δικαίωμα αν δεν προχωρήσει ο ενοικιαστής, να προχωρεί η ίδια στην 

εκταφή των οστών και στην τοποθέτηση τους σε ειδικά προς τούτο 

διαμορφωθέν οστεοφυλάκιο. Ένα μήνα προ της εν λόγω εκταφής η 

Μητρόπολη θα αποστέλλει σχετική προς τούτο επιστολή, στη 

διεύθυνση που δήλωσε ο ενοικιαστής κατά την ενοικίαση του τάφου.  

Αυτή η διεύθυνση θα θεωρείται η κατάλληλη γι’ αυτό το σκοπό 

ασχέτως του αν τελικά η επιστολή παραληφθεί ή όχι. Η αρχική 

υποχρέωση για την ανακομιδή βαραίνει τον ενοικιαστή ο οποίος και θα 

επιβαρύνεται με τα σχετικά έξοδα. 

 
18. Μνημεία ή σταυροί που δημιουργούνται και/ή αναγείρονται σε 

ενοικιασθέντες τάφους, μετά την πάροδο της τριετίας και την εκταφή 

των οστών θα παραμένουν στην κυριότητα της Μητρόπολης. 

 
19. Απαγορεύεται ρητά η υπενοικίαση ή η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο 

εκμετάλλευση του τάφου από οποιοδήποτε κατά τη διάρκεια της 

ενοικίασης.  Επίσης απαγορεύεται η όποια επιπρόσθετη ταφή ατόμων. 
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20. Στους υπό ενοικίαση τάφους απαγορεύεται η επί των μνημείων 

τοποθέτηση μονίμων αναμνηστικών χαρακτηριστικών.  Η κατασκευή 

και/ή δημιουργία των μνημείων και σταυρών θα γίνεται και πάλι υπό 

την προϋπόθεση έγκρισης των σχεδίων υπό της Μητρόπολης.   

Αναφορικά με την τοποθέτηση μνημείων και σταυρών ισχύουν τα όσα 

αναγράφονται στις παραγράφους 8 – 13 ανωτέρω. 

 
21. Τα έξοδα κατασκευής του μνημείου και σταυρού θα βαραίνουν 

αποκλειστικά τον ενοικιαστή. 

 
22. Τρεις μήνες προ της συμπλήρωσης τριετίας ως ανωτέρω αναφέρεται 

(παρ. 17), ο ενοικιαστής θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει με γραπτή 

επιστολή του προς τη Μητρόπολη παράταση χρόνου το πολύ έξι 

μηνών, προκειμένου να γίνει η εκταφή.   Η παράταση θα δίδεται μόνον 

εφ’ όσον γίνει επίκληση σοβαρών λόγων που θα δικαιολογούν απόλυτα 

κάτι τέτοιο. 

 
23. Η έγκριση του αιτήματος για παράταση θα επιβάλλει την πληρωμή 

πρόσθετου ποσού μισθίου. 

 
24. Κατά τη διαδικασία της ανακομιδής ο ενοικιαστής θα παραλαμβάνει 

οτιδήποτε κινητό (αναμνηστικά αντικείμενα, βάζα κ.λ.π.) και η 

Μητρόπολη ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει για τυχόν απώλεια τους και/ή 

καταστροφή τους και/ή ζημιές σ’ αυτά. 

 
25. Ο όποιος ενδιαφερόμενος θα έχει το δικαίωμα να αποταθεί με αίτηση 

του στη Μητρόπολη προκειμένου να οστά μετά την εκταφή να 

φυλαχθούν σε ειδικά διαμορφωμένη θήκη σε οστεοφυλάκιο, 

καταβάλλοντας το υπό της Μητρόπολης καθορισθέν ετήσιο αντίτιμο. 

 
26. Η θήκη του οστεοφυλακίου θα καθορίζεται υπό της Μητρόπολης και 

δεν θα επιλέγεται από τον ενδιαφερόμενο. 

 
27. Αν κατά την ανακομιδή (στα τρία χρόνια ή τρία χρόνια και έξι μήνες 

ανάλογα) ήθελεν φανεί ότι ο νεκρός δεν έχει αποστεωνθεί, θα γίνεται 

μεταταφή για περίοδο 12 μηνών, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση. 

Με την συμπλήρωση των 12 μηνών από την μεταταφή ο ενοικιαστής 

και/ή δικαιούχος και/ή ενδιαφερόμενος θα προχωρεί σε ανακομιδή 

άλλως η Μητρόπολη θα δύναται χωρίς ουδεμία ειδοποίηση να ενεργεί 

μονομερώς και αυτεπάγγελτα. 



6 

 

 
28. Σε περίπτωση παντελούς έλλειψης ενδιαφέροντος υπό συγγενών, 

ενοικιασθέντων τάφων, δικαιούχων και/ή άλλων ενδιαφερομένων, σε 

σχέση με τη διαδικασία εκταφής οστών συγκεκριμένου νεκρού, η 

Μητρόπολη θα έχει το δικαίωμα μετά την εκταφή να τοποθετήσει τα 

οστά στο χωνευτήρι, χωρίς άλλη διαδικασία, αναγράφοντας τα στοιχεία 

που έχει στη κατοχή της, σε σχετικό μητρώο. 

 
Εγκατατελειμμένοι τάφοι  

 
29. Σε περίπτωση που τάφοι είναι εγκατατελειμμένοι πέραν των πέντε 

ετών και για τους οποίους δεν υπάρχουν στοιχεία περί το ιδιοκτησιακό 

τους καθεστώς, είτε σε σχέση με καταβολή τιμήματος αγοράς υπό 

οιουδήποτε, είτε σε σχέση με στοιχεία κάποιου τυχόν ενδιαφερομένου 

προσώπου, η Μητρόπολη θα έχει και πάλι το δικαίωμα μετά από 

εκταφή να τοποθετήσει τα οστά σε χωνευτήρι, νοουμένου ότι θα δοθεί 

προς το σκοπό αυτό τρίμηνος προθεσμία μέσω δημοσίευσης στον 

ημερήσιο τύπο. 

 

Ώρες λειτουργίας κοιμητηρίων 

 

30. Τα κοιμητήρια θα λειτουργούν συγκεκριμένες ώρες με βάση 

πρόγραμμα της Μητρόπολης το οποίο κατ’ αρχήν ορίζεται ως εξής: 

 

Από 1 Μαϊου μέχρι 1 Οκτωβρίου:       6.00 π.μ. - 6.00 μ.μ. 

        2 Οκτωβρίου μέχρι 30 Απριλίου: 6.00 π.μ. – 5.00 μ.μ. 

 

Το πρόγραμμα δύναται να τροποποιείται από καιρού εις καιρό και 

σχετική ειδοποίηση θα αναρτάται και/ή τοποθετείται στις εισόδους των 

κοιμητηρίων. 

 

31. Στα κοιμητήρια θα υπάρχει ασφαλής περίφραξη και πόρτες εισόδου-

εξόδου. 

 

Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στα κοιμητήρια σε ώρες πέραν των 

ωρών λειτουργίας. 
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32. Απαγορεύεται καθ’ οιανδήποτε ώρα η είσοδος στα κοιμητήρια 

οποιουδήποτε ατόμου προς εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας άνευ της 

έγκρισης του υπευθύνου του κοιμητηρίου.  Επίσης απαγορεύεται εντός 

των κοιμητηρίων η πλανοδιοπώληση οποιωνδήποτε ειδών. 

 
33. Οι εισερχόμενοι εντός των κοιμητηρίων είναι υποχρεωμένοι να 

συμπεριφέρονται με τάξη, να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένοι και να 

σέβονται το χώρο. 

 
34. Οι εισερχόμενοι στα κοιμητήρια δεν πρέπει να συνοδεύονται από 

κατοικίδια ζώα. 

 
35. Στο κοιμητήριο Αγίου Νικολάου απαγορεύεται η είσοδος αυτοκινήτων 

και/ή άλλων τροχοφόρων οχημάτων.  Στο κοιμητήριο Αγίου Αθανασίου 

Σφαλαγγιωτίσσης συνιστάται η αποφυγή διακίνησης οχημάτων και/ή 

άλλων τροχοφόρων οχημάτων εκτός των περιπτώσεων ειδικών 

αναγκών. 

 
Ναοί κοιμητηρίων 

 
36. Στους ναούς των κοιμητηρίων γίνονται οι ακόλουθες ιεροτελεστίες: 

 

- Λειτουργίες 

- Νεκρώσιμη ακολουθία 

- Τρισάγια 

 

Η επιτροπή του κοιμητηρίου θα καθορίζει το τίμημα για την διεξαγωγή 

της κάθε ιεροτελεστίας. 

 

37. Τα τρισάγια στα κοιμητήρια θα γίνονται επί του τάφου. 

 

38. Για την νεκρώσιμη ακολουθία θα προηγείται συνεννόηση των 

συγγενών του νεκρού μετά του υπευθύνου του κοιμητηρίου 

προκειμένου έγκαιρα να προγραμματίζεται η ακολουθία καθώς και το 

άνοιγμα τάφου αλλά και οτιδήποτε άλλο απαιτείται. 
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Παραβίαση κανονισμών 

 

39. Οι παρόντες κανονισμοί εγκρίνονται από την Θρονική Επιτροπή της 

Μητρόπολης και αποτελούν έγγραφο συμφωνίας μεταξύ της 

Μητρόπολης και του όποιου αντισυμβαλλομένου. 

 

Παράβαση των συμφωνηθέντων δίδει το δικαίωμα στη Μητρόπολη να 

προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια. 

 

40. Η πρόταση του οποιουδήποτε ενδιαφερομένου και η αποδοχή της 

Μητρόπολης για την διεξαγωγή της όποιας νεκρώσιμης ακολουθίας 

καθώς και ταφής στα κοιμητήρια της Μητρόπολης, είτε η αγορά ή 

ενοικίαση τάφου, θα συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους του 

ενδιαφερόμενου όλων ανεξαιρέτως των παρόντων κανονισμών. 

 

41. Οι παρόντες κανονισμοί δυνατό να τυγχάνουν προσθήκης και 

τροποποίησης από την Θρονική Επιτροπή κατόπιν εισήγησης του 

Μητροπολίτου από καιρού εις καιρό. 

 
42. Οι παρόντες κανονισμοί τίθενται σε ισχύ από της εγκρίσεως τους από 

την Θρονική Επιτροπή και προς ενημέρωση του κοινού θα αναρτηθούν 

στους Ιερούς Ναούς της Εκκλησιαστικής Περιφέρειας Λεμεσού για 

περίοδο 3 μηνών από της έγκρισης τους. 

 
43. Οι παρόντες κανονισμοί δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ. 

 
 

Σεπτέμβριος 2002 

 

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ 


