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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 24 Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το
Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.9999/18.5.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που
δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα τριάντα τρία, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Κορμά – Γκουτζιάνα
Δήμητρα, Γραμματέας, 3. Γιαννάκης Χρήστος, 4. Χατζηδάκης Γεώργιος, 5. Παπαδόπουλος Κων/νος, 6.
Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 7. Σερέτη Χριστίνα, 8. Καλαρρύτης Χρήστος, 9. Ζαννιά Ευφημία, 10. Αντζινάς
Ιωάννης, 11. Βιδάλης Παναγιώτης, 12. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 13. Δημητρόπουλος Άγγελος, 14.
Καλούδης Κων/νος, 15. Μπασούρης Μαρίνος, 16. Κούρτης Ανδρέας, 17. Κουρή Μαρία, 18. Νικηφόρος
Ιωάννης, 19. Γρηγορέας Ιωάννης, 20. Γεωργίου Δημήτριος, 21. Καπίρη Ελένη, 22. Κοκοτίνης Χρήστος, 23.
Καλαντίδης Δημήτριος, 24. Αντύπας Γεώργιος, 25. Δουβή Αγγελική, 26. Τσατσούλη Αναστασία, 27.
Χιωτέλης Ιωάννης, 28. Ευσταθίου Αναστάσιος, 29. Κουρής Μιχαήλ, 30. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 31.
Πούλος Ιωάννης, 32. Πίκουλα Αργυρώ, 33. Σεφτελής Κων/νος, ότι οι κ.κ. 1. Χρυσουλάκης Φώτιος,
Αντιπρόεδρος, 2. Χωματά Αικατερίνη, 3. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 4. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 5.
Ασβεστάς Δημήτριος, 6. Αναγνώστου Ιωάννης, 7. Αγαδάκος Γεώργιος, 8. Σόφης Γεώργιος, δεν προσήλθαν
αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ.
Αναστόπουλος, οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου κ.κ. Καραβέλος και Μανταδάκης, ο Συμπαραστάτης του
Δημότη κ. Αραμπατζής και ο κ. Κοντονίκας. Παρών στη συνεδρίαση είναι ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινωνίας Αποτέφρωσης, κ. Αντώνιος Αλακιώτης.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 158/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συζήτηση για την αποτέφρωση νεκρών.

(Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο κ. Ευσταθίου και επαναπροσήλθε η κ. Δουβή)

Ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΗΛΙΟΥ-ΠΟΛΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ, κ. Κοκοτίνης, ο
οποίος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τονίζοντας ότι το θέμα της αποτέφρωσης νεκρών
είναι πολύ σημαντικό και αντιπροσωπεύει ένα από τα σπουδαιότερα δικαιώματα που μπορεί να έχει ένας
άνθρωπος και μάλιστα να μπορεί να διαθέτει το σώμα του μετά θάνατον όπως θα ήθελε αυτός. Αυτό το θέμα
ξεκίνησε κυρίως τον 19ο και τον 20ο αιώνα λόγω της αστυφιλίας και λόγω των μολυσματικών ασθενειών
που παρουσιάστηκαν στις μεγάλες πόλεις.
Από το 2006 έχει γίνει νόμος του Κράτους, έχει νομοθετηθεί, όμως 12 χρόνια με την πίεση της
Εκκλησίας, με την πελατειακή λογική ίσως, με την έλλειψη χωροθέτησης σαν δικαιολογία των χώρων, με
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πολεοδομικά προβλήματα και χρήσης γης δεν έχει γίνει κανένα βήμα. Στην σημερινή εποχή είναι ώριμες οι
συνθήκες για να προχωρήσει τόσο το Κράτος όσο και η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπροστά.
Προτείνεται λοιπόν η σύσταση μίας διαδημοτικής επιτροπής με όσες παρατάξεις θέλουν να
συμμετάσχουν, σε διαδημοτική συνεργασία και με όμορους Δήμους, πιθανόν και με την υπόλοιπη Αττική
έτσι ώστε να ανευρεθεί ένας χώρος τουλάχιστον 4 – 5 στρεμμάτων για τη δημιουργία αποτεφρωτηρίου.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Αλακιώτης, Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινωνίας Αποτέφρωσης, ο
οποίος μεταξύ άλλων είπε τα εξής: Εκπροσωπώ τον φορέα που από το 1997 έχει πρωτοστατήσει στη
δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου που ήδη έχει ολοκληρωθεί για την δυνατότητα της αποτέφρωσης των
νεκρών στην Ελλάδα. Ο φορέας μας είναι μέλος της παγκόσμιας οργάνωσης αποτέφρωσης και έχουμε
υποστηρίξει διαχρονικά όλες τις πρωτοβουλίες των Δήμων που όταν ολοκληρώθηκε και η Κοινή Υπουργική
Απόφαση που καθόριζε τα ειδικά σε λεπτομέρειες θέματα, κτιριακά, περιβαλλοντολογικά, μηχανολογικά,
αποφάσισαν να φτιάξουν αποτεφρωτήριο.
Παράλληλα έχουμε έρθει σε επαφή με δεκάδες άλλους Δήμους όλα αυτά τα χρόνια και δυστυχώς ενώ
υπήρξε η δυνατότητα χωροθέτησης και δημιουργίας αποτεφρωτηρίου σε όμορους χώρους κοιμητηρίων
αναιρέθηκε τελικά. Αυτό που έχουμε συναντήσει μέχρι σήμερα ήταν ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχαν
φοβερά πολεοδομικά, χωροθετικά και άλλου τέτοιου χαρακτήρα προβλήματα.
Θεωρούμε ότι η ύπαρξη ενός κέντρου αποτέφρωσης θα δώσει μία τεράστια εκτόνωση ενός κοινωνικού
προβλήματος όλων όσων θέλουν να αποτεφρωθούν και μεταφέρονται στο εξωτερικό ικανοποιώντας την
τελευταία τους μετά θάνατον επιθυμία.
Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και οι δημοτικοί σύμβουλοι
οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους και τοποθετήθηκαν αναφορικά με το θέμα.
Τέλος, το λόγο έλαβε ο κ. Δήμαρχος ο οποίος αναλύοντας τις απόψεις του πάνω στο θέμα και
κάνοντας την τοποθέτησή του ανέφερε – μεταξύ άλλων, τα εξής:
Καταρχήν για να προσεγγίσουμε το θέμα της αποτέφρωσης των νεκρών πρέπει να βάλουμε κάποιες
αρχές, να έχουμε ένα πλαίσιο.
Πρώτον, συμφωνούμε απόλυτα με την απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Σε κανένα κοιμητήριο ή σε κανένα
χώρο όπου υπάρχουν ενταφιασμένοι Χριστιανοί Ορθόδοξοι να μην υπάρχει κλίβανος καύσης ή αποτεφρωτήριο
νεκρών. Είμαστε κατά της αντίληψης ότι μπορεί ο Δήμος να βάλει έναν κλίβανο σε μια γωνιά μέσα στο
κοιμητήριο.
Δεύτερη αρχή που είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν μπορεί να γίνει κέντρο αποτέφρωσης νεκρών σε
ένα Δήμο, πρέπει η συνεργασία να είναι διαδημοτική και η δική μας πρόταση σε αυτό το πλαίσιο των αρχών
είναι ότι μόνο ένας φορέας στο χώρο της Αυτοδιοίκησης μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία και να το κάνει,
έχει και το χώρο και τη δυνατότητα και αυτός είναι ο Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων Αττικής, ο ΕΣΔΝΑ, αυτός
είναι ο φορέας που μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία, που έχει τους πόρους, έχει την τεχνογνωσία, έχει και τις
δυνατότητες να το κάνει και είναι προφανές ότι η πρωτοβουλία αυτή του ΕΣΔΝΑ θα καλύψει πλήρως τις
ανάγκες της Αττικής, γιατί όπως πολύ σωστά ειπώθηκε δεν είναι τόσοι πολλοί αυτοί που έχουν αποφασίσει να
πάνε με τη διαδικασία της αποτέφρωσης.
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Τρίτον, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να λυθεί το θέμα το χωροταξικό, η χρήση γης. Δεν
μπορεί να ρίχνουμε ευθύνες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ότι 12 χρόνια δεν έκανε τίποτα όταν αυτοί που
γνωρίζουν πραγματικά τα ζητήματα ξέρουν ότι σχεδόν κανένα κοιμητήριο στο λεκανοπέδιο της Αττικής δεν έχει
άδεια λειτουργίας με βάση τη χρήση γης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να λυθεί το χωροταξικό και μάλιστα η
χρήση γης είναι πρώτη προτεραιότητα γι’ αυτό το θέμα.
Τέταρτον το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό. Εμείς είμαστε υπέρ του ιδιωτικού κέντρου αποτέφρωσης,
δεν έχουμε κανένα πρόβλημα επάνω σε αυτό. Το ιδιωτικό κέντρο αποτέφρωσης όμως το πρώτο που θα κάνει,
αν υποθέσουμε ότι βρει χώρο, θα είναι απλά αυτό που δεν έχουμε κάνει εμείς και έπρεπε να έχει γίνει ήδη, μια
οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για να μπορεί να δει εάν πράγματι είναι βιώσιμο. Είμαι βέβαιος ότι τον
αριθμό των αιτήσεων που θα έχει δεν θα έχει βιωσιμότητα. Άρα λοιπόν μπορεί μέσα από τη χρηματοδότησή
του μόνο ο ΕΣΔΝΑ να το κάνει αυτό, δεν μπορεί να το σηκώσει το βάρος ένας Δήμος γιατί το κόστος δεν
μπορεί να είναι βιώσιμο λειτουργικά, δεν πειράζει, θα είναι μια κοινωνική επένδυση, άλλωστε η Τοπική
Αυτοδιοίκηση δεν είναι καμία επιχείρηση που να έχει κέρδη είναι μια επιχείρηση που πρέπει να ισοσκελίζει τα
έσοδα και τα έξοδά της, ένας φορέας, και ο οποίος πρέπει να κάνει κοινωνική πολιτική και κοινωνική
ανακατανομή των πόρων που έχει.
Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται λεπτομερώς στα πρακτικά, τις απόψεις που
ακούστηκαν, τις προτάσεις και τις τοποθετήσεις που έγιναν,
(κατά τη διάρκεια της συζήτησης έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Δ.Πανταζόπουλος, Πίκουλα, Πούλος, Δουβή,
Καλαντίδης, Κουρής)
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006,
Ομόφωνα Αποφασίζει


Την ίδρυση αποτεφρωτηρίου



Την κατασκευή αποτεφρωτηρίου εκτός κοιμητηρίων με βάση την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της
Εκκλησίας



Την κατασκευή αποτεφρωτηρίου σε συνεργασία με τον ΕΣΔΝΑ ή με υπερκείμενους φορείς



Άμεση λύση χωροταξικών θεμάτων και χρήσεις γης

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 158/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Δ.ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ Χ.Γιαννάκκης, Γ.Χατζηδάκης, Κ.Παπαδόπουλος, Ε.Ψυρρόπουλος,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε. Ζαννιά, Ι.Αντζινάς, Π.Βιδάλης,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 5.6.2018

Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος, Κ.Καλούδης, Α.Κούρτης,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μ.Μπασούρης, Μ.Κουρή, Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας, Δ.Γεωργίου,
Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης Γ.Αντύπας Α.Τσατσούλη, Ι.Χιωτέλης,
Κ.Σεφτελής

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
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