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Δελτίο Τύπου
Ειδική Έκθεση εξέδωσε ο Συνήγορος του Πολίτη για τη λειτουργία των
κοιμητηρίων, την απόδοση τιμής στο πρόσωπο των νεκρών και το ύψος των
τελών ταφής
Ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ) δημοσιοποιεί σήμερα στην ιστοσελίδα του
(www.synigoros.gr) Ειδική Έκθεση που εκπόνησε και έχει αποστείλει στον Πρόεδρο
της Βουλής, στον Πρωθυπουργό και στα συναρμόδια Υπουργεία σχετικά με την
επιτακτική ανάγκη εκσυγχρονισμού των ρυθμίσεων που διέπουν την ίδρυση και
λειτουργία των ανά την Ελλάδα κοιμητηριών, ρυθμίσεων που ανατρέχουν στον προ
πολλού παρωχημένο α.ν. 582/1968.
Η εν λόγω Ειδική Έκθεση αξιοποιεί την εμπειρία του ΣτΠ από τη διερεύνηση
δεκάδων σχετικών αναφορών και παρουσιάζει συνοπτικά τα σημαντικότερα
προβλήματα διαχείρισης και λειτουργίας των κοιμητηρίων αλλά και γενικότερα
ζητήματα μεταχείρισης των σορών νεκρών, που έχουν αναδείξει με τις αναφορές τους
οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες. Ταυτόχρονα, η Έκθεση υποδεικνύει κατά
περίπτωση τις κατευθύνσεις που θα πρέπει να ακολουθήσει η επιβεβλημένη
ρυθμιστική παρέμβαση είτε σε επίπεδο κανονισμού κοιμητηρίων είτε σε αυτό της
κεντρικής διοίκησης ή και αυτό του νόμου. Τα πιεστικά προβλήματα, που
διαπιστώθηκαν, εστιάζονται ιδίως :
α) στη δραματική έλλειψη επαρκούς για τις τρέχουσες ανάγκες ταφής χώρου των
υφισταμένων εντός αστικών κέντρων κοιμητηρίων, η οποία οδηγεί εκ των πραγμάτων
στη παράκαμψη κειμένων διατάξεων.
β) στην έλλειψη ευελιξίας των υφισταμένων θεσμών και πρακτικών ταφής,
προκειμένης της απόδοσης τιμής προς τον νεκρό με τρόπο εναρμονιζόμενο με τις
ιδιαίτερες κοσμοθεωρητικές αντιλήψεις του ιδίου ή/και των οικείων του (λ.χ.
αποτέφρωση, εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης και φύλαξης των οστών),
γ) στην ασαφή ή επιλεκτική τήρηση από τις δημοτικές αρχές των κανόνων
λειτουργίας των κοιμητηρίων (λ.χ. σεβασμός δικαιωμάτων χρήσης οικογενειακού
τάφου, διαδικασίες ανακομιδής),
δ) στην γενικότερη έλλειψη ανταπόκρισης των υφισταμένων κανονισμών λειτουργίας
των κοιμητηρίων στα σημερινά δημογραφικά δεδομένα και κοινωνικές ανάγκες,
ε) στην παράκαμψη της αρχής της ισότητας μεταξύ των πολιτών ή και των μονίμων
κατοίκων του ιδίου Δήμου αλλά και της αρχής της αναλογικότητας της οικονομικής
επιβάρυνσης με βάση το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας (ανταποδοτικότητα),
στο πλαίσιο του προσδιορισμού, από την κατά τόπο αρμόδια δημοτική αρχή, του
ύψους των τελών δικαιώματος χρήσης τάφου.
στ) στη σοβαρότατη παράλειψη τήρησης των τύπων σεβασμού, κατά τη σχετική
διαδικασία ταφής, προς το πρόσωπο των νεκρών βρεφών. Εν όψει της σοβαρότητας
του τελευταίου αυτού θέματος ο ΣτΠ. προχώρησε στη σύνταξη ιδιαίτερου
πορισματικού εγγράφου το οποίο δημοσιεύεται ταυτοχρόνως με το παρόν.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στην κυρία Ρόη
Τζαβάρα (210-7289610) και τον κύριο Πέτρο Παραγυιό (210-7289625).

