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1. Πολίτης κατήγγειλε ότι κατέβαλε στον Δήμο το απαιτούμενο ποσό για το
δικαίωμα χρήσης οικογενειακού τάφου και όχι μόνο δεν του αποδόθηκε ο
σχετικός τίτλος αλλά στον συγκεκριμένο χώρο ενταφιάσθηκε, χωρίς την
προηγούμενη γνώση ή συναίνεση του δικαιούχου, τρίτο πρόσωπο. Επιπλέον ο
πολίτης κατήγγελλε μακροχρόνια προβλήματα στη λειτουργία του κοιμητηρίου
του Δήμου μεταξύ των οποίων και το ότι δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός
λειτουργίας.
2. Ο νόμος (Α.Ν. 588/1968) ορίζει ποιοι έχουν δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό
τάφο και ο κανονισμός λειτουργίας του κοιμητηρίου Σχηματαρίου ορίζει ποιοι
είναι αρμόδιοι για θέματα λειτουργίας του Νεκροταφείου και τον τρόπο
παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου.
3. Ο Δήμος παραδέχτηκε ότι ο ενδιαφερόμενος κατέβαλε το αντίτιμο για τη
χρήση του εν λόγω τάφου και ισχυρίστηκε πως δεν εξέδωσε αποφάσεις για τη
χρήση δικαιώματος οικογενειακών ή άλλων τάφων επειδή εδώ και είκοσι χρόνια
η Δημοτική αρχή δεν έχει ορίσει τα απαραίτητα όργανα για τη λειτουργία του
κοιμητηρίου. Ο Δήμος πρόσθεσε ότι ο συγκεκριμένος τάφος χρησιμοποιήθηκε
για ενταφιασμό άλλου προσώπου λόγω έλλειψης χώρου .
4. Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι ο Δήμος δεν παρακολουθεί
επαρκώς την οργάνωση, λειτουργία και χρήση του κοιμητηρίου, δεν τηρούνται
όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για οικονομικές συναλλαγές και για αποτύπωσή
τους στα βιβλία που τηρούν οι Ο.Τ.Α., και παρακάμπτονται οι κανόνες διοικητικής
διαδικασίας και χρηστής διοίκησης. Επίσης επεσήμανε την απροθυμία του Δήμου
να συνεργαστεί με τον Συνήγορο του Πολίτη στη διερεύνηση της υπόθεσης.
5. Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από τον Δήμο να απαλλάξει από κάθε
ενέργεια σχετική με τη λειτουργία του κοιμητηρίου τον υπάλληλο που επί σειρά
ετών δημιουργούσε προβλήματα και ενεργούσε ατύπως ως το αρμόδιο για τη
λειτουργία του κοιμητηρίου όργανο. Ο Συνήγορος ζήτησε την άμεση σύγκληση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου, για να αποφασίσει για την παραχώρηση
τάφου στον καταγγέλλοντα και για να ορισθούν τα αρμόδια όργανα για την
εφαρμογή του κανονισμού. Παράλληλα συνέστησε την υιοθέτηση μέτρων για την
καταχώρηση όλων των υφιστάμενων τάφων με αντίστοιχες πράξεις
παραχώρησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον ο Συνήγορος
πρότεινε τη διενέργεια άμεσα εσωτερικού έλεγχου και για τη διαπίστωση και
την απόδοση τυχόν ευθυνών, ώστε να αποτραπούν παρόμοιες αυθαιρεσίες.
6. Ως αποτέλεσμα της παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη ο Δήμος
παραχώρησε στον καταγγέλλοντα δικαίωμα χρήσης σε νέο τάφο, αντικατέστησε
τον συγκεκριμένο υπάλληλο και όρισε άλλους ως υπευθύνους για την ομαλή
λειτουργία του Κοιμητηρίου. Αποφάνθηκε ότι μετά τη διενέργεια εσωτερικού
ελέγχου δεν διαπιστώθηκε άλλη παράβαση. Επιπλέον, διαβεβαίωσε ότι έχει
ξεκινήσει η διαδικασία χορήγησης πράξεων παραχώρησης των υφιστάμενων
τάφων προκειμένου να χορηγηθεί ο απαιτούμενος τίτλος στους δικαιούχους.

