
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Δ.Α. 

Είσοδος στο σύστημα 
Για την είσοδό σας στο σύστημα, πλοηγηθείτε στην αρχική σελίδα εισάγοντας την 

διεύθυνση «cem.cityofathens.gr» στο αντίστοιχο πλαίσιο στην κορυφή του φυλλομετρητή 

(browser) της επιλογής σας και πατήστε τον σύνδεσμο «Σύνδεση» στην άνω δεξιά γωνία της 

ιστοσελίδας. 

 

 

 

 

 

 

 

Η είσοδος στο σύστημα θα γίνεται με χρήση των κωδικών σας στο TAXISnet πατώντας  το 

εικονίδιο στο κάτω αριστερό μέρος της επόμενης οθόνης. 

  

Πατήστε 

«Σύνδεση 

Για την: 

• καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πολιτών,  

• την εξασφάλιση της 

αδιάλειπτης επιχειρησιακής 

και παραγωγικής λειτουργίας 

της υπηρεσίας,  

• την εξασφάλιση της ποιοτικής 

διακίνησης και διαχείρισης της 

πληροφορίας και  

• την ενδυνάμωση της 

διαφάνειας  

ο Δήμος Αθηναίων χρησιμοποιεί 

την Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης 

Χρηστών του Κέντρου 

Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) του 

Υπουργείου Οικονομικών.  

 

Πατήστε το εικονίδιο του 

TAXISnet για την είσοδό σας στο 

σύστημα με τους κωδικούς σας 

file:///F:/ΕΓΓΡΑΦΑ/ΝΕΑ%20ΕΦΑΡΜΟΓΗ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ/manual/cem.cityofathens.gr


   
     

Στην επόμενη οθόνη εισάγετε το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης σας, πατάτε 

σύνδεση καθώς και κλίκ στο «Αποστολή» κατά την προτροπή εξουσιοδότησης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Την πρώτη φορά που θα εισέλθετε στο σύστημα θα 

σας ζητηθεί να εισάγετε το email σας. Είναι 

σημαντικό να εισάγετε το ίδιο email που έχετε 

δηλώσει στην υπηρεσία.  

Το εισάγετε και πατάτε «Συνέχεια». Δεν θα σας 

ξαναζητηθεί.  

Εισάγετε το Όνομα Χρήστη και 

τον Κωδικό Πρόσβασης και 

πατήστε σύνδεση. 

Πατήστε «Αποστολή» 

εισάγετε το ίδιο email που έχετε δηλώσει 

στην υπηρεσία και πατάτε «Συνέχεια». 



   
     

Με την είσοδό σας θα εμφανιστούν στο άνω αριστερό άκρο της οθόνης τέσσερα μενού: 

• Αιτήσεις  

• Πληρωμές  

• Λίστα Αναμονής και  

• Ραντεβού Εκταφής 

Πατώντας το μενού Αιτήσεις εμφανίζονται οι επιλογές: 

• Κράτησης Τάφου,  

• Αιτήματος Μνημόσυνου – Τελετής,  

• Αιτήματος Ψυκτικού Θαλάμου και  

• Καταγγελίας συμβάντος 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κράτηση Τάφου  

Για την κράτηση τάφου επιλέξτε «Κράτηση Τάφου». Θα πλοηγηθείτε σε μενού όπου 

κρατείται ιστορικό των σχετικών αιτήσεων σας και από όπου μπορείτε να τις διαχειριστείτε 

και συγκεκριμένα:  

• να επεξεργαστείτε ή να υποβάλετε οριστικά μια προσωρινά αποθηκευμένη αίτηση 

σας,  

• να ακυρώσετε μια ήδη υποβληθείσα αίτηση (οριστικά ή όχι) και  

• να προβάλετε μια οποιαδήποτε αίτηση σας.  

 

 

 

 

 

 



   
     

Συνεπώς για να κάνετε μια νέα αίτηση πατήστε το πλαίσιο «Νέα Αίτηση» στο άνω δεξί μέρος 

της οθόνης σας και αυτόματα θα πλοηγηθείτε στην παρακάτω εικονιζόμενη σελίδα 

Κράτησης Τάφου 

Πρώτο Βήμα: «Στοιχεία Αίτησης» 

• Στο μενού Κοιμητήριο μπορείτε να επιλέξτε σε ποιο από τα τρία Κοιμητήρια του Δ.Α. 

επιθυμείτε να διενεργήσετε κηδεία. 

• Στο μενού Κατηγορία Τάφου εμφανίζονται οι επιμέρους οικονομικές κατηγορίες 

τάφου για το συγκεκριμένο Κοιμητήριο και δίπλα σε κάθε μία αναγράφεται: 

o  το τέλος ενταφιασμού της συγκεκριμένης κατηγορίας καθώς και  

o το τέλος ανόρυξης.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εν λόγω μενού είναι ένα εργαλείο περιορισμού των 

αποτελεσμάτων. 

Δεν δηλώνετε με αυτό τι κατηγορία τάφου θέλετε, απλά του λέτε τι να σας βγάλει στην 

οθόνη. 

Δηλαδή αν για παράδειγμα υπάρχουν διαθέσιμοι τάφοι μόνο από Α και Β ζώνη και στο πεδίο 

έχετε επιλέξει Ζώνη Γ δεν θα σας βγάλει τίποτα! Θα πρέπει να αλλάξετε την επιλογή σας σε 

Ζώνη Α ή Ζώνη Β για να σας βγάλει τους υπόλοιπους τάφους. 

Είναι ευνόητο ότι αν δεν έχετε επιλέξετε οικονομική κατηγορία εμφανίζονται όλοι οι 

διαθέσιμοι τάφοι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε κάθε περίπτωση όταν υπάρχουν διαθέσιμοι τάφοι επιλέξτε την επιθυμητή κατηγορία από 

το μενού ακόμα και αν βλέπετε τον τάφο που θέλετε αλλιώς δεν θα σας βγάλει τον πίνακα 

με τις τιμές. 

 

 

Κατηγορίες τάφων 

με τα αντίστοιχα 

τέλη ενταφιασμού 

και ανόρυξης 



   
     

 

• Στην δεξιά πλευρά του χάρτη (ή στο κάτω μέρος αν μπείτε από κινητό ή τάμπλετ) 

υπάρχει λίστα με τους διαθέσιμους τάφους. 

• Για κάθε τάφο αναφέρεται: 

o Η οικονομική του ζώνη 

o Το τμήμα  

o Ο αριθμός του τάφου και 

o εντός παρενθέσεων περιγραφή κάποιας ιδιαιτερότητας του τάφου όπως για 

παράδειγμα αν είναι Σαρκοφάγος, θυρίδα, χωμάτινος κ.λ.π. Σημειώνουμε ότι 

αν γράφει απλά ΚΑΤΩ σημαίνει ότι είναι απλός μονός χωμάτινος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Επιλέγοντας τον τάφο που σας ενδιαφέρει, η οθόνη κεντράρει στον συγκεκριμένο 

τάφο περιγράφοντας τον με κόκκινο χρώμα ενώ παράλληλα σηματοδοτεί με γκρίζο 

τυχόν διαθέσιμους γειτονικούς τάφους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλεγμένος τάφος 

Γειτονικός 

διαθέσιμος τάφος 

Γειτονικός 

διαθέσιμος τάφος 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΑΦΟΥ 



   
     

o Πατώντας τα πλήκτρα +/- στο άνω αριστερό μέρος του χάρτη, κινώντας την 

ροδέλα του καταδεικτικού μας (ποντίκι) ή εκτελώντας την αντίστοιχη 

χειρονομία σε οθόνη αφής ή mousepad τροποποιούμε την εστίαση θέασης 

(ζούμ) και κατά συνέπεια μπορούμε να δούμε αναλυτικά τους γειτονικούς 

τάφους και οδεύσεις. 

o Επιλέγοντας τον εκάστοτε διαθέσιμο τάφο επάνω στον χάρτη εμφανίζεται 

πλαίσιο διαλόγου με σχετικές πληροφορίες   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Σε περίπτωση που απαιτείται η χρήση φέρετρου μεγάλου μεγέθους (σκάφης) 

επιλέγετε το αντίστοιχο πλαίσιο. Σε αυτή την περίπτωση και καθώς η αποτύπωση 

της δυνατότητας υποδοχής μεγάλων φερέτρων για κάθε τάφο, είναι μια 

διαδικασία που θα διαρκέσει αρκετά έτη, θα πρέπει να έρθετε άμεσα σε 

επικοινωνία με την υπηρεσία του αρμόδιου κοιμητηρίου για την επιβεβαίωση της 

καταλληλόλητας του τάφου. Μέχρις ότου αυτό επιβεβαιωθεί δεν θα θεωρείται 

έγκυρη η κράτηση του τάφου.   

• Εφόσον επιλέξουμε τον τάφο που μας ενδιαφέρει έχουμε στην διάθεση μας 8 

λεπτά να ολοκληρώσουμε την αποθήκευση της αίτησης μας. Εντός του 

συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος ο συγκεκριμένος τάφος δεν θα είναι 

επιλέξιμος από άλλο χρήστη.  

• σε περίπτωση που έχετε ήδη επιλέξει κάποιον τάφο που δεν επιθυμείτε πατάτε 

το μικρό κόκκινο x στην περιγραφή του τάφου σύμφωνα με το παρακάτω 

παράδειγμα: 

 

Αν έχουμε μεγάλο φέρετρο 

(ΣΚΑΦΗ) επιλέγουμε το 

συγκεκριμένο πεδίο 



   
     

Αν βάλουμε αίτημα σε ΛΙΣΤΑ επιλέγουμε 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ αυτό το πεδίο όπως και αν 

ΑΦΟΥ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΑΦΟ θέλουμε να την 

φέρουμε ΕΨΑΛΜΕΝΗ 

• Στην συνέχεια εισάγουμε την επιθυμητή ημερομηνία ενταφιασμού από το 

εργαλείο ημερολογίου. 

 

 

 

 

 

 

• Επιλέγουμε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το πλαίσιο «Συμφωνώ με τους όρους χρήσης» αλλιώς 

δεν θα αποθηκευτεί η αίτηση μας 

 

• Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι τάφοι ή /και διαθέσιμοι τάφοι της 

οικονομικής κατηγορίας που σας ενδιαφέρει επιλέγετε το πλαίσιο «ΛΙΣΤΑ – Η 

αίτηση βρίσκεται σε κατάσταση Αναμονής» όπου όταν τελειώσετε με την 

εισαγωγή των δεδομένων και οριστικοποιήσετε την αίτηση σας θα πάρετε ένα 

μοναδικό αριθμό αίτησης και θα μπείτε στην Λίστα Αναμονής. 

 

• Σε αυτή την περίπτωση πρέπει αναγκαστικά να επιλέξετε και το επόμενο πεδίο 

«Χωρίς εξόδιο ακολουθία στο κοιμητήριο(ΕΨΑΛΜΕΝΗ)» γιατί εφόσον δεν έχετε 

πάρει τάφο δεν μπορείτε να επιλέξετε τύπο κηδείας κ.λ.π. 

 

• Όταν πάρετε τάφο, σε περίπτωση που επιθυμείτε η εξόδιος ακολουθία να ψαλεί 

σε μη Κοιμητηριακό Ναό αφήνετε το πλαίσιο «Χωρίς εξόδιο ακολουθία στο 

κοιμητήριο» επιλεγμένο. 

 

 

  

Επιλέγουμε 

Ημερομηνία Ταφής 

Συμφωνούμε με τους 

όρους,  

Αν δεν υπάρχουν τάφοι της κατηγορίας 

που μας ενδιαφέρει, επιλέγουμε το 

συγκεκριμένο  πεδίο για να μπούμε στην 

ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 



   
     

Δεύτερο Βήμα: «Στοιχεία Τελετής» 

• Επιλέξτε το είδος της τελετής που θέλετε. 

o Αν η κηδεία θα ψαλεί πάνω στον τάφο και δεν θα πάει εκκλησία μέσα ή έξω 

από το κοιμητήριο επιλέξτε «Κηδεία επί τάφου» και θα πρέπει να 

επικοινωνήσετε με τους ιερείς του κοιμητηρίου για Ιερέα εφόσον πρόκειται 

για Χριστιανική Κηδεία και για την ώρα. 

 

 

 

o Αν επιλέξετε Κηδεία σε Ναό του Κοιμητηρίου θα πρέπει πάλι να 

επικοινωνήσετε με τους Ιερείς του Κοιμητηρίου για την ημέρα και ώρα. 

 

o Αν επιλέξετε Πολιτική Κηδεία θα πρέπει μετά από το μενού Χώρος Τελετής να 

επιλέξετε «Αίθουσα Γ΄ Κοιμητηρίου» και μετά από το κουμπί Διαθέσιμες ώρες 

να επιλέξετε μια από τις ώρες με ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ καθώς μόνο αυτές είναι 

διαθέσιμες.  

o Οι ώρες με ΚΙΤΡΙΝΟ χρώμα είναι ΚΛΕΙΣΜΕΝΕΣ και αν όλες οι ώρες έχουν 

ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα σημαίνει ότι εκείνη την ημέρα ΔΕΝ θα γίνουν κηδείες στο 

κοιμητήριο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ 

ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΧΡΩΜΑ 

ΚΛΕΙΣΜΕΝΗ 

ΚΙΤΡΙΝΟ 

ΧΡΩΜΑ  

ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ 

ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 

ΚΗΔΕΙΕΣ ΕΚΕΙΝΗ 

ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΤΟ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 



   
     

• Αμέσως από κάτω εμφανίζεται ο Υπολογισμός Κόστους όπου μπορούμε να δούμε 

αναλυτικά τα σχετικά τέλη και δικαιώματα που θα πρέπει να καταβληθούν. 

Σημειώνεται ότι δεν περιλαμβάνονται τυχόν τέλη ψυκτικού θαλάμου.  

• ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΤΟ ΠΙΝΑΚΑΚΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΦΟΥ» ΝΑ 

ΕΧΟΥΜΕ ΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ. 

 

 

 

 

 

 

Τρίτο Βήμα: «Στοιχεία Θανόντα» 

• Εισάγετε τα βασικά στοιχεία του θανόντα όπως Φύλο, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, 

Θρήσκευμα και Ημερομηνία Θανάτου. Σημειώνουμε ότι απαιτητά είναι μόνο τα 

πεδία με κόκκινο αστερίσκο.  

• Σε περίπτωση που ο θανόντας έχει ήδη εισαχθεί σε ψυκτικό θάλαμο του Γ΄ 

κοιμητηρίου (από οποιαδήποτε επιχείρηση) μπορείτε να τον αναζητήσετε μέσω του 

σχετικού εργαλείου από το πλαίσιο «Αναζήτηση Θανόντα» 



   
     

Τέταρτο Βήμα: «Στοιχεία Ενδιαφερόμενου» 

• Είναι απαιτητή η εισαγωγή των βασικών στοιχείων του πελάτη σας. Για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση σας, εισάγετε πρώτα τον Α.Φ.Μ. 

του/της στο πεδίο «Παρακαλώ εισάγετε πρώτα το ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου 

για την αναζήτηση τυχόν υπαρχόντων δεδομένων*» όπου σε περίπτωση που 

έχουν καταχωρηθεί στο διπλογραφικό σύστημα του Δ.Α. από οποιαδήποτε 

άλλη συναλλαγή του με τον Δήμο, θα ανασυρθούν και θα καταχωρηθούν 

αυτόματα.  

• Πρέπει επίσης να καταχωρήσετε το είδος της συγγένειας του πελάτη σας με τον 

θανόντα/ την θανούσα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Σε περίπτωση που δεν ανασύρονται τα στοιχεία του πελάτη σας ή λείπουν 

κάποια από αυτά, τα εισάγετε χειροκίνητα σύμφωνα με το ακόλουθο 

παράδειγμα.  

o Υπενθυμίζουμε ότι απαιτητά είναι μόνο τα πεδία με κόκκινο αστερίσκο.  

o Σημειώνουμε ότι όλα τα εν λόγω στοιχεία είναι απαιτητό να 

γνωστοποιηθούν στο αρμόδιο τμήμα κοιμητηρίου όπως απαιτητή είναι 

και η Υ.Δ. του Ν.1599 σύμφωνα με την οποία ο πελάτης σας δηλώνει ότι 

σας αναθέτει την διενέργεια της κηδείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 § 1 

του ισχύοντος κανονισμού στο οποίο αναφέρεται ότι: «Για την δήλωση 

της κηδείας είναι απαραίτητη η προσκόμιση Υ.Δ. του Ν. 1599 της 

οικογένειας ή του ενδιαφερόμενου στην οποία να δηλώνεται η ανάθεση 

της κηδείας στο συγκεκριμένο Γραφείο Τελετών.» 

Στην ίδια Υ.Δ. θα σας εξουσιοδοτεί να διαχειριστείτε και να εισάγετε τα 

προσωπικά του δεδομένα στην πλατφόρμα. 

Τόσο για την συγκεκριμένη Υ.Δ. όσο και για κάθε τύπου έντυπο που 

απαιτείται για οποιαδήποτε διαδικασία θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τα 

αναρτημένα πρότυπα στην ενότητα ΠΡΟΤΥΠΑ  ΕΝΤΥΠΑ πολλά εκ των 

οποίων είναι επεξεργάσιμα. 



   
     

 

Σημειώνουμε ότι στα στοιχεία αιτούντα εμφανίζονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη της 

επιχείρησης ή του νόμιμου εκπροσώπου όπως έχουν δηλωθεί στην υπηρεσία.  



   
     

Σε περίπτωση που κάποιο από τα πεδία λείπει ή δεν είναι σωστό, παρακαλείστε όπως 

ενημερώσετε την υπηρεσία ώστε να τροποποιηθούν κατάλληλα και με την προβλεπόμενη 

διαδικασία. Σε καμία περίπτωση δεν το διορθώνετε μόνοι σας. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

o ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ Ο ΘΑΝΟΝΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΖΗΤΗΤΟΣ ΝΕΚΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΜΕ 

ΕΥΘΥΝΗ ΣΑΣ ΤΗΝ ΤΑΦΗ ΓΙΑΤΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ.  

o ΑΠΑΞ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΕΝΑ Α.Φ.Μ ΣΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝ ΤΟ 

ΑΛΑΞΕΤΕ ΟΥΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ. ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ. 

Πέμπτο Βήμα: «Αποθήκευση Αίτησης» 

• Πατώντας αποθήκευση το σύστημα θα σας επιστήσει την προσοχή σε τυχόν 

ελλείψεις ή / και σφάλματα και αν όλα είναι σωστά θα εμφανιστεί το παρακάτω 

μήνυμα: 

 

• Σε αυτήν τη φάση η αίτηση σας είναι σε κατάσταση Αρχικής Καταχώρησης. 

Έχουν αποθηκευτεί όλα τα δεδομένα που έχετε εισάγει και μπορείτε ανά πάσα 

στιγμή να τα τροποποιήσετε. Αυτό είναι για περιπτώσεις όπου για παράδειγμα 

περιμένετε την γνώμη της οικογένειας στην επιλογή τάφου. Σημειώνεται ότι σε 

αυτήν την κατάσταση ο τάφος που έχετε επιλέξει δεν έχει δεσμευθεί από 

εσάς και είναι ακόμα διαθέσιμος προς επιλογή από άλλους αιτούντες.  

 

• Όταν ή αν είστε σίγουροι για την επιλογή σας, πατάτε το πλαίσιο «Υποβολή» 

όπου η αίτηση σας υποβάλλεται οριστικά  

 

 

• ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αυτή την φάση έχετε κρατήσει τον τάφο αλλά μένει 

να τύχει έγκρισης από την υπηρεσία. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να 

προσκομιστεί έγγραφο/έγγραφα που να πιστοποιούν την ύπαρξη του εν λόγω 

θανόντα και η προαναφερόμενη Υ.Δ. ανάθεσης της κηδείας στο γραφείο σας. 

Το / Τα έγγραφο/έγγραφα αυτά μπορείτε να τα προσκομίσετε στο αρμόδιο 

τμήμα του κοιμητηρίου με δύο τρόπους: 



   
     

o Είτε μέσω του συνδέσμου «Έγγραφα Θανόντα» όπου πατώντας τον 

σύνδεσμο «Προσθήκη Εγγράφου» θα μπορούν να ανεβάσουν τα σχετικά 

έντυπα ανά τύπο: «Συνοδευτικό έγγραφο θανόντα» ή/και «Υ.Δ. 

ανάθεσης κηδείας» 

 

 

 

 

o Είτε αυτοπροσώπως  

• Στην σελίδα «Έγγραφα Θανόντα» μπορείτε να δείτε κάθε έγγραφο που έχετε 

ανεβάσει για τον συγκεκριμένο θανόντα, να το ενεργοποιήσετε ή να το 

απενεργοποιήσετε, να το επεξεργαστείτε (να αλλάξετε τον τύπο ή το όνομα) και 

να το κατεβάσετε.  

 

  



   
     

ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

 Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι τάφοι ή διαθέσιμοι τάφοι οικονομικής 

κατηγορίας που επιθυμείτε,  τότε όπως αναφέρεται στο Πρώτο Βήμα επιλέγετε το πλαίσιο 

«ΛΙΣΤΑ – Η αίτηση βρίσκεται σε κατάσταση Αναμονής» και  

 

Σε αυτήν την περίπτωση μπορούμε να δούμε την σειρά προτεραιότητας μας από το μενού 

«Λίστα Αναμονής», επιλέγοντας το αντίστοιχο κοιμητήριο. 

Κάθε μέρα στις 12:00μ.μ., το σύστημα ενημερώνει, όλες τις εγγεγραμμένες στην λίστα 

αναμονής επιχειρήσεις ότι: 

• η διαδικασία διάθεσης τάφων μόλις ξεκίνησε, 

• τον αριθμό των διαθέσιμων τάφων,  

• Το σύνολο των αιτήσεων που βρίσκονται σε αναμονή,  

• Την θέση της αίτησης σας στην  λίστα,  

• Τον ελάχιστο και τον μέγιστο χρόνο αναμονής καθώς και ότι θα ενημερωθείτε με νέο 

email όταν έρθει η σειρά σας για επιλογή. 

 

Μόλις έρθει η σειρά σας θα λάβετε νέο email το οποίο θα σας ενημερώνει ότι είναι η σειρά 

σας να επιλέξετε, τον χρόνο που έχετε στην διάθεση σας καθώς και ότι μετά το πέρας αυτού 

του περιθωρίου το δικαίωμα επιλογής μεταφέρεται στην επόμενη αίτηση.  

Σημειώνουμε ότι για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα δεν θα μπορεί να επιλέξει 

τάφο καμία άλλη επιχείρηση.  

Παρελθούσης απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας, το σύστημα ενημερώνει άμεσα τον 

επόμενο στην λίστα χρήστη, δίνοντας του πρόσβαση στους διαθέσιμους τάφους, χωρίς 

όμως να αφαιρεί το δικαίωμα επιλογής από τον προηγούμενο κ.ο.κ 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μόλις εισέρθετε στο σύστημα να επιλέξετε τάφο είναι σημαντικό: 

1. Να πλοηγηθείτε στην αίτηση που έχετε σε αναμονή και να πατήσετε ΠΡΟΒΟΛΗ και 

μετά ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, όπου θα εμφανιστούν οι διαθέσιμοι για εσάς τάφοι. Μην 

δημιουργήσετε νέο αίτημα! 

2. Όταν επιλέξετε τάφο να θυμηθείτε να ξε-τσεκάρετε το πλαίσιο «ΛΙΣΤΑ – Η αίτηση 

βρίσκεται σε κατάσταση Αναμονής» πρίν πατήσετε αποθήκευση και αν δεν 

επιθυμείτε να φέρετε την κηδεία εψαλμένη να ξετσεκάρετε το σχετικό πεδίο. 

3. Να πατήσετε Υποβολή όταν είστε σίγουροι για την επιλογή σας. 

Όταν αποθηκεύσετε με επιλεγμένο τάφο θα σας έρθει επιβεβαιωτικό email με τον τάφο που 

έχετε επιλέξει. 

 



   
     

Τέλος για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και για την δυνατότητα προγραμματισμού, στο 

μενού «Ραντεβού Εκταφής» μπορείτε να αναζητήσετε τα προγραμματισμένα ραντεβού 

εκταφής για το κοιμητήριο και την περίοδο που σας ενδιαφέρει.  

Απλά επιλέξτε το κοιμητήριο που σας ενδιαφέρει, και εισάγετε το ημερομηνιακό εύρος της 

επιλογής σας σύμφωνα με το παρακάτω παράδειγμα. 

Πατώντας το πλαίσιο αναζήτηση θα εμφανιστούν όλα τα σχετικά αποτελέσματα. 

 

 

Επιλέγουμε το 

κοιμητήριο που μας 

ενδιαφέρει  

Εισάγουμε το χρονικό 

εύρος που μας 

ενδιαφέρει 

Πατάμε αναζήτηση  


