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ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ

Δίπλα σε ένα πευκόφυτο δάσος στην περιοχή της Ριτσώνας, μόλις 75 χλμ από την
Αθήνα, βρίσκεται το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών, ένας τόπος αποχαιρετισμού
και μνήμης.
Σε ένα κτιριακό σύνολο που βρίσκεται σε αρμονία με τον άνθρωπο και το φυσικό
περιβάλλον, το Κέντρο προσφέρει υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών και οστών
νεκρών από εκταφές.

Οδηγίες πρόσβασης
Στο 75ο χιλιόμετρο της Εθνικής
Οδού Αθηνών-Λαμίας βγαίνετε
στην έξοδο ΘΗΒΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ και
στην πρώτη διασταύρωση που θα
συναντήσετε στρίβετε δεξιά προς
Χαλκίδα. Συνεχίζετε ευθεία για 2,5
χιλιόμετρα. Το ΚΑΝ βρίσκεται στα
αριστερά σας.
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Το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή
και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό και αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της διαδικασίας αποτέφρωσης από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.
Οι εγκαταστάσεις του Κέντρου περιλαμβάνουν:

● Αίθουσα αποχαιρετισμού
● Αναψυκτήριο και αίθριο χώρο για εκδηλώσεις αποχαιρετισμού
● Αίθουσα αναμονής συγγενών & οικείων
● Χώρο ενθύμησης
● Εκθετήριο για τη διάθεση τεφροδόχων και ενθυμημάτων
● Χώρο στάθμευσης
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Υπηρεσίες στο Κέντρο
Αποτέφρωσης Νεκρών
Αποτέφρωση σορού

Αφορά την αποτέφρωση της σορού και
την παράδοση της τέφρας εντός τεφροδόχου της επιλογής σας.

Αποτέφρωση οστών

Αφορά την αποτέφρωση οστών, αντί της
φύλαξης σε οστεοφυλάκιο, μετά από
εκταφή και την παράδοση της τέφρας
εντός τεφροδόχου της επιλογής σας.

Αίθουσα Αποχαιρετισμού

Παραχωρείται η αίθουσα αποχαιρετισμού για τέλεση θρησκευτικής ή πολιτικής τελετής που διοργανώνεται από το
γραφείο τελετών και τους συγγενείς.
Στην αίθουσα υπάρχει δυνατότητα για
προβολή οπτικοακουστικού αφιερώματος, ειδικό στολισμό, μουσική κάλυψη
κ.ά.

Αίθουσα Αναψυκτηρίου

Λειτουργεί αναψυκτήριο για καφέ,
αφεψήματα και ελαφρύ γεύμα ενώ
παρέχεται και πλήρες γεύμα σε συνεργασία με cater�ng. Καιρού επιτρέποντος
οι υπηρεσίες αναψυκτηρίου παρέχονται
και στον αίθριο χώρο.

Διασπορά της τέφρας

Αφορά υπηρεσίες για τη διασπορά της
τέφρας στη γη, στη θάλασσα και στον
αέρα.

Διάθεση τεφροδόχων
και προϊόντων ενθύμησης

Διατίθενται χειροποίητα αντίγραφα
τεφροδόχων εμπνευσμένες από την
Αρχαία Ελλάδα, σύγχρονες τεφροδόχοι
σε ποικιλία σχεδίων, διαστάσεων και
υλικών (από χαλκό, ορείχαλκο, MDF, δρυ,
πηλό, υδατοδιαλυτά και ανακυκλώσιμα
υλικά), καθώς και κοσμήματα ενθύμησης.

Χρήσιμες πληροφορίες:
▀ Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα, ενώπιον συμβολαιογράφου, να
ορίσει τον τύπο τελετής της κηδείας
του, τον τόπο ενταφιασμού ή αποτέφρωσης, τον τρόπο διαχείρισης της
τέφρας του και το/τα πρόσωπο/πα
που θα εκτελέσουν την επιθυμία του
(Ν. 344/1976, αρ. 35Α).
▀ Η εταιρεία μας παρέχει τη δυνατότητα προαγοράς των υπηρεσιών
αποτέφρωσης.

▀ Οι συγγενείς ή οικείοι των θανόντων θα πρέπει να επικοινωνούν με το
γραφείο τελετών της επιλογής τους
το οποίο και αναλαμβάνει στη συνέχεια τις διαδικασίες αποτέφρωσης σε
συνεργασία με το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών.
▀ Η διαδικασία της αποτέφρωσης
σορού διαρκεί 2 -3 ώρες.
▀ Τα έξοδα της αποτέφρωσης καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία
όπως ισχύει και για την ταφή.
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