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Ἀρ. πρωτ. 29                                                                      Θεσσαλονίκη, 15 Μαρτίου 2021 

            

           

Πρός ὅλους  

τούς Λειτουργούς τῶν Γραφείων Κηδειῶν 

 

Θέμα: Οδηγίες Εγγραφής Οδηγίες Εγγραφής Οδηγίες Εγγραφής Οδηγίες Εγγραφής    

 

Με την παρούσα επιστολή σάς ενημερώνουμε αναλυτικά για τον 

τρόπο με τον οποίο θα μπορέσετε να πραγματοποιήσετε - ολοκληρώσετε 

την «Ε«Ε«Ε«Εγγραφήγγραφήγγραφήγγραφή»»»» στην πλατφόρμα, για να μπορείτε να κλείνετε από 1ης 

Απριλίου 2021 ηλεκτρονικά μόνοι σας τις κηδείες. Η παρούσα επιστολή 

απευθύνετε αποκλειστικά στους λειτουργούς των κηδειών. 

 

BHMABHMABHMABHMA 1 1 1 1οοοο    

ΕισέρΕισέρΕισέρΕισέρχεσχεσχεσχεσττττε στην ε στην ε στην ε στην επίσημη επίσημη επίσημη επίσημη ιστοσελίδα του Ιερού Κοιμητηριακού Ναού της ιστοσελίδα του Ιερού Κοιμητηριακού Ναού της ιστοσελίδα του Ιερού Κοιμητηριακού Ναού της ιστοσελίδα του Ιερού Κοιμητηριακού Ναού της 

Αναστάσεως του Κυρίου:  Αναστάσεως του Κυρίου:  Αναστάσεως του Κυρίου:  Αναστάσεως του Κυρίου:  wwwwwwwwwwww....thesskoimitiriathesskoimitiriathesskoimitiriathesskoimitiria....grgrgrgr        

    

BHMABHMABHMABHMA 2 2 2 2οοοο    
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Επιλέγετε την ενότητα Επιλέγετε την ενότητα Επιλέγετε την ενότητα Επιλέγετε την ενότητα ««««ΕΕΕΕγγραφήγγραφήγγραφήγγραφή».».».».    

    

ΒΗΜΑΒΗΜΑΒΗΜΑΒΗΜΑ 3 3 3 3οοοο    

Συμπληρώνετε υπΣυμπληρώνετε υπΣυμπληρώνετε υπΣυμπληρώνετε υποχρεωτικά όλα τα κενά πεδία που ζητά η ενότηταοχρεωτικά όλα τα κενά πεδία που ζητά η ενότηταοχρεωτικά όλα τα κενά πεδία που ζητά η ενότηταοχρεωτικά όλα τα κενά πεδία που ζητά η ενότητα. . . . 

Υπάρχουν παραδείγματα προς διευκόλυνσή σας.Υπάρχουν παραδείγματα προς διευκόλυνσή σας.Υπάρχουν παραδείγματα προς διευκόλυνσή σας.Υπάρχουν παραδείγματα προς διευκόλυνσή σας.        

 Όνομα ΧρήστηΌνομα ΧρήστηΌνομα ΧρήστηΌνομα Χρήστη    ((((Username)Username)Username)Username)    

Συμπληρώστε ένα όνομα χρήστη (με λατινικούς χαρακτήρες) της 

επιλογής σας, που θα φαίνεται σαν όνομα στο προφίλ που θα 

δημιουργήσετε. 

 
 

 ΌνΌνΌνΌνομα ιομα ιομα ιομα ιδιοκτήτηδιοκτήτηδιοκτήτηδιοκτήτη    

Συμπληρώστε το όνομα ιδιοκτήτη του γραφείου τελετών για το 

οποίο δημιουργείτε αυτός ο προσωπικός λογαριασμός. 

 
 

 Επίθετο ιΕπίθετο ιΕπίθετο ιΕπίθετο ιδιοκτήτηδιοκτήτηδιοκτήτηδιοκτήτη    

Συμπληρώστε το επίθετο ιδιοκτήτη του γραφείου τελετών για το 

οποίο δημιουργείτε αυτός ο προσωπικός λογαριασμός. 

 
 

 Διεύθυνση EΔιεύθυνση EΔιεύθυνση EΔιεύθυνση E----mailmailmailmail    

grafeioteleton2021 

ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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Συμπληρώστε μια έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) στην οποία 

θα αποστέλλονται πληροφορίες για την δέσμευση των κηδειών. 

 
 

 ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός (Password) (Password) (Password) (Password)    

Συμπληρώστε τον κωδικό πρόσβασης με τον οποίο θα εισέρχεστε 

στην πλατφόρμα. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να είναι κατά 

προτίμηση με λατινικούς χαρακτήρες και να περιέχει τουλάχιστον 

ένα πεζό γράμμαένα πεζό γράμμαένα πεζό γράμμαένα πεζό γράμμα, ένα κεφαλαίο γράμμαένα κεφαλαίο γράμμαένα κεφαλαίο γράμμαένα κεφαλαίο γράμμα και έναν αριθμόέναν αριθμόέναν αριθμόέναν αριθμό. 

 
 

 Επιβεβαίωση κωδικούΕπιβεβαίωση κωδικούΕπιβεβαίωση κωδικούΕπιβεβαίωση κωδικού    

Επαναλάβετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης σας. 

 
 

 Διακριτικός Διακριτικός Διακριτικός Διακριτικός ττττίτλοςίτλοςίτλοςίτλος    

Συμπληρώστε τον διακριτικό τίτλο της εταιρίας σας (εταιρικό όνομα 

του Γραφείου Τελετών). 

 
 

 Αριθμός Αριθμός Αριθμός Αριθμός κινητούκινητούκινητούκινητού    τηλεφώνουτηλεφώνουτηλεφώνουτηλεφώνου    

Συμπληρώστε τον αριθμό τηλεφώνου της εταιρείας με τον οποίο θα 

μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας. 

beerdigungsinstitut@gmail.com 

AGGELOSpapanik2002 

AGGELOSpapanik2002 

Η ΜΟΝΗ ΑΠΑΙΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ 
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 ΠόληΠόληΠόληΠόλη    

Συμπληρώστε την πόλη στην οποία εδρεύει η εταιρεία σας. 

 
 

 Ταχυδρομική διεύθυνσηΤαχυδρομική διεύθυνσηΤαχυδρομική διεύθυνσηΤαχυδρομική διεύθυνση    

Συμπληρώστε την διεύθυνση στην οποία βρίσκεται η εταιρεία. 

 
 

 ΤαχυδρομικόςΤαχυδρομικόςΤαχυδρομικόςΤαχυδρομικός    ΚώδικαςΚώδικαςΚώδικαςΚώδικας    

Συμπληρώστε τον Τ.Κ της διευθύνσεως που δηλώσατε. 

 
 

 Α.Φ.ΜΑ.Φ.ΜΑ.Φ.ΜΑ.Φ.Μ....     

Συμπληρώστε το Α.Φ.Μ.  της εταιρείας. 

 
 

 ΆΆΆΆδεια Λειτουργίδεια Λειτουργίδεια Λειτουργίδεια Λειτουργίαςαςαςας    

Επισυνάψτε το αρχείο με την άδεια λειτουργίαςάδεια λειτουργίαςάδεια λειτουργίαςάδεια λειτουργίας της εταιρείας σας και 

ακολούθως να πιέσετε «Ανέβασμα»«Ανέβασμα»«Ανέβασμα»«Ανέβασμα». Οι μορφές αρχείου που μπορείτε 

να ανεβάσετε είναι οι εξής: ppppdf , text , doc , jpg , pngdf , text , doc , jpg , pngdf , text , doc , jpg , pngdf , text , doc , jpg , png.  

6955689787 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗ 10 

15265 

78569874 
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BHMABHMABHMABHMA 4 4 4 4οοοο    

 Πολιτική απορρήτουΠολιτική απορρήτουΠολιτική απορρήτουΠολιτική απορρήτου    

Για να ολοκληρωθεί η EEEEγγραφήγγραφήγγραφήγγραφή θα πρέπει να συμφωνήσετε με την πολιτική 

απορρήτου της ιστοσελίδας μας επιλέγοντας το ««««Παρακαλώ επιβεβαιώστε Παρακαλώ επιβεβαιώστε Παρακαλώ επιβεβαιώστε Παρακαλώ επιβεβαιώστε 

ότι συμφωνείτε με τη πολιτική ιδιωτικού απορρήτουότι συμφωνείτε με τη πολιτική ιδιωτικού απορρήτουότι συμφωνείτε με τη πολιτική ιδιωτικού απορρήτουότι συμφωνείτε με τη πολιτική ιδιωτικού απορρήτου»»»». Μπορείτε να 

διαβάσετε την πολιτική απορρήτου απλά επιλέγοντας πάνω στο ««««Εμφάνιση Εμφάνιση Εμφάνιση Εμφάνιση 

πολιτικής ιδιωτικού απορρήτουπολιτικής ιδιωτικού απορρήτουπολιτικής ιδιωτικού απορρήτουπολιτικής ιδιωτικού απορρήτου»»»» ή ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο 

https://thesskoimitiria.gr/politiki-aporritou/ 

 
 

BHMABHMABHMABHMA    5555οοοο    

 Ολοκλήρωση εγγραφήςΟλοκλήρωση εγγραφήςΟλοκλήρωση εγγραφήςΟλοκλήρωση εγγραφής    

Αφού έχετε συμπληρώσει σωστά την φόρμα εγγραφής και έχετε 

αποδεχτεί την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας, τότε σας δίνεται 

η δυνατότητα να επιλέξετε την ««««ΕΕΕΕγγραφήγγραφήγγραφήγγραφή»»»» για να αποσταλεί το 

αίτημα σας στην διαχείριση της ιστοσελίδας. 

 
 

Αμέσως μετά αφού επιλέξει την δυνατότητα της εγγραφής θα 

μεταφερθείτε στην AAAAρχική σελίδαρχική σελίδαρχική σελίδαρχική σελίδα. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗ!!!!     

1.1.1.1. Η ΕΕΕΕγγραφήγγραφήγγραφήγγραφή σας θα ολοκληρωθεί τουλάχιστον εντός δύο εργάσιμων 

ημερών και αφότου οι διαχειριστές της ιστοσελίδας επεξεργαστούν τα 
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στοιχεία σας και επαληθεύσουν την ορθότητά (γνησιότητά) τους. Μέχρι 

τότε δεν θα έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή. Εφόσον ελεγχθούν τα στοιχεία 

σας και η γνησιότητά τους τότε η διαχείριση θα επιβεβαίωση την εγγραφή 

σας και έτσι θα ολοκληρωθεί. Στην συνέχεια για να συνδεθείτε στο προφίλ 

σας θα πρέπει να μεταβείτε στην ενότητα «Σ«Σ«Σ«Σύνδεσηύνδεσηύνδεσηύνδεση»»»» και να εισάγεται το 

όνομα χρήστη (username) ή το email με τον κωδικό (password) που 

κατοχυρώσατε. 

 

2.2.2.2. Τόσο το όνομα χρήστηόνομα χρήστηόνομα χρήστηόνομα χρήστη (username) όσο και τον κωδικό πρόσβασηςκωδικό πρόσβασηςκωδικό πρόσβασηςκωδικό πρόσβασης 

(password) καλό θα ήταν να τα σημειώσετε σε κάποιο χαρτί προκειμένου να 

μην ξεχαστούν είτε λόγω της αυτόματης σύνδεσης στην ιστοσελίδα από 

τους υπολογιστές είτε λόγω της  φυσικής παρελεύσεως του χρόνου. 

 

 

 

Με πατρικές ευχές, 

ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου  

 

 

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 


