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Αρ. πρωτ. 31                                                                      Θεσσαλονίκη, 16 Μαρτίου 2021 

            

           

 

Προς όλους τούς Λειτουργούς  

των Γραφείων Κηδειών 

 

 

Θέμα: Οδηγίες Σύνδεσης στην πλατφόρμα Οδηγίες Σύνδεσης στην πλατφόρμα Οδηγίες Σύνδεσης στην πλατφόρμα Οδηγίες Σύνδεσης στην πλατφόρμα 

 

Μετά την συνάντησή μας στις 11 Φεβρουαρίου 2021, και την έκθεση 

του σοβαρότατου προβλήματος δεσμεύσεως από γραφεία τελετών 

ημερομηνιών ή/και ωρών ανύπαρκτωνανύπαρκτωνανύπαρκτωνανύπαρκτων εξοδίων ακολουθίων, με 

αποτέλεσμα να μην βρίσκονται ώρες για να τελεσθεί κάποια υπαρκτή 

εξόδιος ακολουθία, προβήκαμε στην δημιουργία ιστοσελίδας 

thesskoimitiria.grthesskoimitiria.grthesskoimitiria.grthesskoimitiria.gr, με αποτέλεσμα να δεσμεύονται πλέον αυτές από 1η 

Απριλίου 2021, ΜΟΝΟ από την ηλεκτρονική πλατφόρμα.  

Σας ενημερώνουμε πως η ολοκληρωμένη δέσμευση κάποιας εξοδίου 

ακολουθίας σημαίνει και την αυτόματη οικονομική υποχρέωση του 

γραφείου σας έναντι του Iερού Nαού. Γι’ αυτό σας παρακαλούμε πολύ και 

σας προτρέπουμε να είναι ο Ιερός Ναός η τελευταία συνεννόηση της 

διαδικασίας στην συνεργασία σας με τους οικείους των κεκοιμημένων και 



 2 

όχι η πρώτη (που μπορεί να χρειαζόταν μέχρι τώρα να ακυρωθεί). Συνεπώς, 

ακύρωση κηδείας δεν μπορεί να υφίσταται.  

Για να δεσμεύσετε στον Ιερό Κοιμητηριακό Ναό Αναστάσεως του 

Κυρίου εξόδιο ακολουθία θα πρέπει πρώτα να κάνετε σύνδεση και έπειτα 

να επιλέξετε την ενότητα δέσμευση κηδείων όπου θα επιλέξετε την ημέρα, 

την ώρα που είναι ελεύθερη και που επιθυμείτε καθώς και τα προσωπικά 

στοιχεία του/της κεκοιμημένου/-ης. 
 
 

BHMABHMABHMABHMA 1 1 1 1οοοο 

Εισέρχεστε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιερού Κοιμητηριακού Ναού της 

Αναστάσεως του Κυρίου:    thesskoimitiria.grthesskoimitiria.grthesskoimitiria.grthesskoimitiria.gr        και επιλέγεται την ενότηα 

«Σύνδεση»«Σύνδεση»«Σύνδεση»«Σύνδεση»    κατόπιν εισάγετε το όνομα χρήστη (username) ή το email με τον 

κωδικό (password) που έχετε κατοχυρώσει για να συνδεθείτε: 

 

 

 
    

    

BHMABHMABHMABHMA 2 2 2 2οοοο 

Στην συνέχεια μεταβαίνετε στην ενότητα «Δέσμευση Κηδειών«Δέσμευση Κηδειών«Δέσμευση Κηδειών«Δέσμευση Κηδειών»»»» και 

συμπληρώνετε υποχρεωτικά όλα τα κενά πεδία που ζητά η ενότητα: 

 

    
    
 

 Επιλογή ημερομηνίαςΕπιλογή ημερομηνίαςΕπιλογή ημερομηνίαςΕπιλογή ημερομηνίας 

Είναι η πρώτη επιλογή και σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε την 

ημερομηνία που εσείς επιθυμείτε σε μορφή ημερολογίου. Αφού επιλέξετε 
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την επιθυμητή ημερομηνία για την δέσμευση κηδείας, αυτή θα εμφανιστεί 

με μπλε χρώμα στο ημερολόγιο αλλά και θα έχει την μορφή ηη/μμ/εεεε.  

 

 
 

 Επιλογή ΏραςΕπιλογή ΏραςΕπιλογή ΏραςΕπιλογή Ώρας 

Επόμενη επιλογή είναι αυτή της ώρας. Στο συγκεκριμένο πεδίο σας 

δίνεται η επιλογή να προσθέσετε την ώρα κηδείας.    Οι ώρες διακρίνονται σε 

δύο διαφορετικά χρώματα: με έντονο χρώμα δηλώνονται οι διαθέσιμες 

ώρες και με αχνό χρώμα οι δεσμευμένες.    Η ώρα με έντονο χρώμα είναι και 

αυτή που μας αφήνει να την επιλέξουμε, και αμέσως εμφανίζεται κάτω από 

τον πίνακα συγκεντρωτικά η ημερομηνία μαζί με την επιθυμητή ώρα.    Σε 

περίπτωση που έχετε επιλέξει λάθος ώρα, σας δίνεται η δυνατότητα να την 

διορθώσετε, εφόσον είναι ελεύθερη.    Σε περίπτωση που κάποια ώρα δεν σας 

επιτρέπει να την επιλέξετε, τότε αυτή η ώρα σημαίνει ότι είναι ήδη 

δεσμευμένη. Προσοχή όμως ταφές σε οικογενειακούς πραγματοποιούνται 

μόνο απόγευμα!  
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 Υπόλοιπα στοιχεία Υπόλοιπα στοιχεία Υπόλοιπα στοιχεία Υπόλοιπα στοιχεία  

Για την επιτυχημένη δέσμευση εξοδίου ακολουθίας θα πρέπει να 

προσθέσετε ορθά τα στοιχεία που ζητούνται από την φόρμα. 

 

 EEEE----mail mail mail mail  

Εισάγετε το e-mail το οποίο έχετε καταχωρήσει κατά την εγγραφή και 

στο οποίο θα σας αποσταλεί η επιβεβαίωση δέσμευσης. 

 

 
 

 Διακριτικό τίτλο γραφείου  Διακριτικό τίτλο γραφείου  Διακριτικό τίτλο γραφείου  Διακριτικό τίτλο γραφείου   

Εισάγετε τον διακριτικό τίτλο του γραφείου τελετών που δηλώσατε 

κατά την εγγραφή.  

 

 
 

 

 Όνομα κεκοιμημένου/Όνομα κεκοιμημένου/Όνομα κεκοιμημένου/Όνομα κεκοιμημένου/----ης ης ης ης  

Συμπληρώστε το όνομα του τεθνεώτος ή τεθνεώσης. 
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 Επίθετο κεκοιμημένου/Επίθετο κεκοιμημένου/Επίθετο κεκοιμημένου/Επίθετο κεκοιμημένου/----ης  ης  ης  ης   

Συμπληρώστε το επίθετο του τεθνεώτος ή τεθνεώσης. 

 

 
 

 Αριθμός Δελτίου Ταυτότητος Αριθμός Δελτίου Ταυτότητος Αριθμός Δελτίου Ταυτότητος Αριθμός Δελτίου Ταυτότητος ή Α.Μ.Κ.Α. ή Α.Φ.Μ. ή Α.Μ.Κ.Α. ή Α.Φ.Μ. ή Α.Μ.Κ.Α. ή Α.Φ.Μ. ή Α.Μ.Κ.Α. ή Α.Φ.Μ. κεκοιμημένου/κεκοιμημένου/κεκοιμημένου/κεκοιμημένου/----

νης  νης  νης  νης   

Συμπληρώστε τον Α.Δ.Τ. ή Α.Μ.Κ.Α. ή Α.Φ.Μ. του τεθνεώτος ή 

τεθνεώσης.  

 

 
 

BHMABHMABHMABHMA 4 4 4 4οοοο 

 Αποστολή Αποστολή Αποστολή Αποστολή  

Αφού έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία δέσμευσης και έχουν ελεγχθεί για 

την ορθότητα τους τότε επιλέγετε "Αποστολή""Αποστολή""Αποστολή""Αποστολή" στο τέλος της φόρμας. Εντός 

ολίγου θα λάβετε στο e-mail που έχετε δηλώσει στην φόρμα την 

επιβεβαίωση των πληροφοριών που καταχωρήσατε και η δέσμευση κηδείας 

θεωρείται ολοκληρωμένη. Όσο δεν έχετε επιλέξει "Αποστολή""Αποστολή""Αποστολή""Αποστολή", η δέσμευση 

της εξοδίου ακολουθίας θεωρείται μη επιτυχημένη.  
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Αδελφοί αγαπημένοι, η δικαιοσύνη και η ίση αντιμετώπιση για όλους  

πρέπει να είναι το ποθούμενο όλων μας, γι’ αυτό να θυμόμαστε πως 

«καθώς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἀνθρωποι ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως». 

 

 

 

Με πατρικές ευχές, 

ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου  

 

 

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 


