


Η ιστορία μας ξεκινάει το 1957, όταν ιδρύθηκε το πρώτο 
μας γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, από τον Αναστάσιο 
Παπαμακάριο. Ήταν η αρχή για μια μακρά οικογενειακή 
επαγγελματική παράδοση στο χώρο αυτό.
Με βάση αυτό το γραφείο, ο Αναστάσιος Παπαμακάριος 
έθετε στόχους και κατόρθωνε να τους ξεπερνάει. Ο 
κόσμος που ερχόταν σε επαφή μαζί του, αναγνώριζε 
το πραγματικό ενδιαφέρον του αλλά και τον εξαιρετικό 
επαγγελματισμό του, με αποτέλεσμα το 1983 και το 1994 
να ανοίξουν και δύο από τα επόμενα γραφεία. Η πορεία 
αυτή συνεχίστηκε με τον ίδιο ρυθμό, για να φτάσουμε 
στο σήμερα, με 5 υποκαταστήματα στην Αττική και την 
κατασκευή των κεντρικών εγκαταστάσεων ευρωπαϊκού 
τύπου στην Παλλήνη.

Πολύτιμες προσθήκες στην εξέλιξη των τελετών 
Παπαμακάριος, ήταν ο γιος και τα εγγόνια του ιδρυτή, κος 
Γεώργιος Παπαμακάριος, Αναστάσιος Παπαμακάριος και 
Στυλιανός Παπαμακάριος. Μία από τις σημαντικότερες 
στιγμές, ήταν όταν προχώρησαν στην αντικατάσταση 
του γνωστού, μέχρι τότε, όρου «Γραφείο τελετών» από 
τον τίτλο «Τελετές», εγκαινιάζοντας ουσιαστικά έναν 
καινούριο ορισμό για όλο τον κλάδο. Η οικογένεια, πλέον, 
Παπαμακάριου έβλεπε τη λειτουργία των γραφείων της 
σαν έργο, και όχι σαν επάγγελμα. Εξάλλου, οι κανόνες 
του ιδρυτή μας ήταν αδιαπραγμάτευτοι - ποιότητα, 
επαγγελματισμός, φροντίδα. Με μία πρόταση, επίκεντρο 
ο άνθρωπος.

Με ιδιόκτητους χώρους για την κάλυψη όλων των αναγκών 
των ανθρώπων που απευθύνονται στα γραφεία μας. Με 
ειδικά εκπαιδευμένους ανθρώπους που στελεχώνουν 
μόνιμα τα γραφεία μας. Με ιδιόκτητο στόλο οχημάτων 
για τη διασφάλιση της ποιότητας, για την οποία μας 
γνωρίζετε.



Θρησκευτική κηδεία

Με σεβασμό στην αξία 
των θρησκευτικών 
ιεροπραξιών, 
αναλαμβάνουμε 
την οργάνωση κάθε 
τελετής, συνδυάζοντας 
την πολυτέλεια με 
τις οικονομικές σας 
δυνατότητες.

Στο επίκεντρο των 
υπηρεσιών μας βρίσκεται 
ο άνθρωπος. Στο γραφείο 
μας φροντίζουμε την 
επιθυμία της οικογένειας 
και του αποθανόντος 
οργανώνοντας όλες τις 
λεπτομέρειες για να 
πραγματοποιήσουμε τις 
επιθυμίες σας.

Αποτέφρωση

Πολιτική κηδεία

Σεβόμενοι τις αποφάσεις 
κάθε ανθρώπου, 
οργανώνουμε τις 
καλύτερες τελετές για 
τον αποχαιρετισμό 
του αγαπημένου σας 
ανθρώπου, ακριβώς όπως 
το επιθυμούσε.

Ο αγαπημένος σας 
άνθρωπος αξίζει να 
αναπαυτεί όπου επιθυμεί. 
Η ομάδα μας φροντίζει 
κάθε στάδιο του ταξιδιού 
στον επιθυμητό τόπο 
ταφής.

Επαναπατρισμός

Μνημόσυνα

Κάθε τελετή αποτελεί 
φόρο τιμής και αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι 
της παράδοσης και των 
εθίμων μας. Η ομάδα 
μας σας προσφέρει τη 
δυνατότητα να τιμήσετε 
τις παραδόσεις με τον πιο 
αξιόπιστο και οικονομικό 
τρόπο.

Στο γραφείο μας σας 
απαλλάσσουμε από κάθε 
διαδικαστικό άγχος, 
αναλαμβάνοντας κάθε 
λεπτομέρεια για την 
ασφαλή και αξιοπρεπή 
μεταφορά της σορού 
του αγαπημένου σας 
ανθρώπου.

Μεταφορά σορού



Παλλήνη

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος 
Τηλ.: 210 60 40 900

Λ. Μαραθώνος 215 
Τηλ.: 22940 98 888

Νέα Μάκρη

Παλλήνη
Εθν. Αντιστάσεως 14 

Τηλ.: 210 60 29 781

Λεωφ. Φλέμιγκ 1 
Τηλ.: 22940 22 335

Ραφήνα

Κάντζα - Γλυκά Νερά
Λεονταρίου 70  

Τηλ.: 210 60 40 900

Παπακωνσταντίνου 20
Τηλ.: 22990 24 770

Μαρκόπουλο

Εξυπηρέτηση 24/7 σε όλη την Ελλάδα

papamakarios.com.gr


