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Η άρνηση υπηρεσίας συνιστά παράβαση καθήκοντος 

 

 Στις 21 Φεβρουαρίου 2016 ψηφίστηκε ο νόμος 4368.  Τα άρθρα 

14,15,92 αναφέρονται σε θέματα λειτουργίας των Κέντρων Αποτέφρωσης 

Νεκρών, σε θέματα τόπου ταφής και τύπου τέλεσης της κηδείας, ρυθμίσεις 

θεμάτων αποτέφρωσης οστών νεκρών και διαχείρισης της τέφρας. Η 

σημαντικότερη ρύθμιση του άρθρου 14 είναι η δυνατότητα που παρέχεται 

στους δήμους που θέλουν να λειτουργήσουν αποτεφρωτήριο να το 

λειτουργήσουν όχι μόνο σε χώρο ιδιοκτησίας τους αλλά και σε χώρο που τους 

έχει παραχωρηθεί η χρήση από άλλο φορέα του δημοσίου ή από άτομο ή από 

ενοικίαση. Το άρθρο 92 δίνει την δυνατότητα στις οικογένειες και τους δήμους 

να μπορούν να αποτεφρώνουν τα οστά των νεκρών από τις εκταφές σε πολύ 

μικρού μεγέθους αποτεφρωτήρες. 

 Η τέφρα είναι αδρανές υλικό και η διαχείρισή της από τις οικογένειες 

και του δήμους είναι πολύ πιο αξιοπρεπής για την ιερότητα του νεκρού. 

Σήμερα οι δήμοι δυστυχώς αναγκάζονται να ρίχνουν τα οστά των νεκρών (που 

οι συγγενείς σταματούν να πληρώνουν για την φύλαξή τους στο 

οστεοφυλάκιο) στα χωνευτήρια. Μια πράξη που ο ιστορικός του μέλλοντος θα 

χαρακτηρίσει ως κατάντια του πολιτισμού μας. Στην περίπτωση της 

αποτέφρωσης των οστών των νεκρών οι συγγενείς μπορούν να 

παραλαμβάνουν την τέφρα εντός της τεφροδόχου και να την διατηρούν χωρίς 

κανένα φόβο για τους ίδιους ή το περιβάλλον οπουδήποτε επιθυμούν, να την 

θάβουν στην γη να την διασπείρουν στην φύση ή τη θάλασσα ή να την 

φυλάξουν στο σπίτι τους.  Οι δήμοι αντί να ανοίγουν χωνευτήρια (μεγάλα 

πηγάδια εντός των κοιμητηρίων) στα οποία ρίχνουν τα οστά των νεκρών, 

μπορούν να εγκαταστήσουν εντός του κοιμητηρίου ένα μικρού μεγέθους 



αποτεφρωτήριο για αποτεφρώσεις κάτω των 50 κιλών ανά ώρα με ένα μικρό 

σχετικά κόστος και να αποτεφρώνουν τα οστά των νεκρών που οι οικογένειες 

επιθυμούν την αποτέφρωση καθώς και τα οστά που οι οικογένειες σταματούν 

να πληρώνουν για την φύλαξή τους και την τέφρα να την ρίχνουν σε χώρο 

μαζικής ενθύμησης εντός του κοιμητηρίου (σιντριβάνι ή ανθόκηπος). Πιστεύω 

ότι όλοι οι δήμοι των αστικών κέντρων θα αξιοποιήσουν αυτή την δυνατότητα 

για το καλό των ίδιων και των συγγενών των νεκρών. Εκκρεμεί για την 

υλοποίηση του νόμου η έκδοση μιας ΚΥΑ με τεχνικά και λεπτομερειακά 

θέματα (κτηριακά, μηχανολογικά, περιβαλλοντικά, κ.ά.). 

 Το άρθρο 15 όμως του Νομοσχεδίου 4368, ιδιαίτερα η παράγραφος 3 

του άρθρου 15 αναφέρει ότι τα αρμόδια όργανα ή οι υπηρεσίες που 

επιμελούνται της ταφής του νεκρού οφείλουν να συμμορφώνονται στην 

διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος χωρίς οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ή 

διαδικασία. Δηλαδή εάν κάποιος επιθυμεί θρησκευτική τελετή και 

αποτέφρωση οι ιερείς οι οποίοι είναι εργαζόμενοι σε Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου (δημόσιοι υπάλληλοι) και αμείβονται από τον κρατικό 

προϋπολογισμό δεν μπορούν να αρνηθούν και οφείλουν να συμμορφώνονται 

στην διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος. 

 Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος αποφάσισε να μην παρέχει 

την εξόδιο ακολουθία σε όποιον επιλέξει την αποτέφρωση. Κάτι αντίστοιχο 

είχε αποφασίσει έναν αιώνα πριν και η Καθολική Εκκλησία (Κανονισμός 

Δικαίου 1917, κανόνας 1203, παράγραφος 2). Συμμορφούμενη ωστόσο προς 

τα μηνύματα των καιρών το 1963 με την οδηγία της 8/5/1963 αρ. 15 και τον 

κανόνα 1176 άρθρο 3 του 1983 προσφέρει την εκκλησιαστική κηδεία όσων 

επιλέγουν την αποτέφρωση. Η Ιερά Σύνοδος θα πρέπει να λάβει υπ' όψιν της 

τα εξής τρία πράγματα: 

1) Όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες στον κόσμο (Ρωσίας, Σερβίας, Ρουμανίας, 

Βουλγαρίας), οι υπαγόμενες στο Πατριαρχείο Ελληνόφωνες Εκκλησίες του 

εξωτερικού (Αμερικής, Καναδά, Αυστραλίας, Ευρώπης) συστήνουν στους 

πιστούς την ταφή αλλά παρέχουν κατ' οικονομία την εξόδιο ακολουθία σε 

όσους επιλέγουν την αποτέφρωση. 



2) Η εξόδιος ακολουθία προσφέρεται κυρίως δια την παρηγοριά των συγγενών 

και των φίλων των νεκρών. Άλλωστε ο νεκρός δεν είναι παρών. Γιατί η 

Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος να σταθεί τιμωρός και όχι αρωγός στους 

συγγενείς του νεκρού που επέλεξε την αποτέφρωση; Ποιο είναι το βαρύ 

έγκλημα στο οποίο επέπεσε. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος δεν αρνείται 

την εξόδιο ακολουθία στους συγγενείς νεκρών οι οποίοι έπραξαν βαρύτατα 

εγκλήματα Η επιλογή της αποτέφρωσης άλλωστε δε αντιβαίνει δογματικό 

κανόνα της Εκκλησίας.  Εξάλλου η εκταφή των νεκρών είναι θέμα παράδοσης 

και  όπως  η Εκκλησία μας κατ' οικονομία αποδέχτηκε την εκταφή των 

νεκρών, πράξη που όχι μόνο είναι αντίθετη στην παράδοσή μας αλλά σύμφωνα 

και με τις παραδόσεις όλων των θρησκειών που συστήνουν την ταφή είναι 

πράξη βέβηλος και ιερόσυλη γι΄ αυτό τόσο οι Μουσουλμάνοι όσο και η 

Ιουδαίοι δεν ξεθάβουν τους νεκρούς τους, οφείλει κατ' οικονομία να παρέχει 

την εξόδιο ακολουθία όπως όλες οι άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες στον κόσμο. 

3) Η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα στην οποία οι Ιερείς και οι 

εργαζόμενοι στο Νομικό Πρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος πληρώνονται 

εκ του ασφαλούς ως δημόσιοι υπάλληλοι από τον κρατικό προϋπολογισμό εκ 

της συνύπαρξης Κράτους Εκκλησίας.  Οι εργαζόμενοι  λοιπόν σε αυτήν (ιερείς 

κ.ά.) έχουν απολαβές και υποχρεώσεις στους Έλληνες φορολογούμενους. Σε 

μια και μόνο περίπτωση βεβαίως η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος έχει το 

δικαίωμα  να αρνηθεί την υποχρέωση της τελετής της εξοδίου ακολουθίας σε 

αυτούς που θα αποτεφρωθούν,  εάν και όταν παραιτηθεί των αμοιβών και της 

οικονομικής στήριξης της ιδίας και των εργαζομένων της από το Κράτος και 

τους Έλληνες φορολογούμενους, άλλως πως πιστεύουμε η άρνηση υπηρεσίας 

συνιστά παράβαση καθήκοντος.  
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