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Δικαιώματα ενταφιασμού στη Νέα Νότια Ουαλία
Ο ενταφιασμός ή εναπόθεση σορού νεκρών (συμπεριλαμβανομένων των
αποτεφρωμένων λειψάνων) μπορεί να γίνει είτε μέσα στο έδαφος είτε πάνω από το
έδαφος (σε κρυπτή μαυσωλείου, θόλο προστασίας, θάλαμο θυρίδων, θυρίδα τοίχου ή
άλλη κατασκευή σχεδιασμένη για το σκοπό αυτό). Όλες οι επιλογές απαιτούν δικαίωμα
ενταφιασμού.
Το δικαίωμα ενταφιασμού είναι μια σύμβαση με
έναν φορέα λειτουργίας νεκροταφείου που
επιτρέπει να πραγματοποιείται η ταφή σε ένα
συγκεκριμένο χώρο σε ένα νεκροταφείο.
Το δικαίωμα «αγοράζεται» και ο κάτοχος του
δικαιώματος ταφής είναι το μόνο πρόσωπο που
μπορεί να επιλέξει ποιος μπορεί να ταφεί στον
χώρο αυτό.
Στη NΝΟ υπάρχουν δύο τύποι δικαιωμάτων
ενταφιασμού:

Ένα αχρησιμοποίητο δικαίωμα ταφής μπορεί να
μεταβιβασθεί σε άλλο πρόσωπο. Εάν το δικαίωμα
ταφής κατέχεται από πολλούς κατόχους, η αίτηση
πρέπει να υποβληθεί από όλους τους δικαιούχους.
Ενδέχεται να υπάρχει χρέωση μεταβίβασης, οπότε
είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον φορέα
λειτουργίας του νεκροταφείου.
Ο φορέας λειτουργίας νεκροταφείου μπορεί να
αρνηθεί τη μεταβίβαση εάν (κατά την άποψή του) η
μεταβίβαση τείνει να δημιουργήσει μονοπώλιο ή
ενθαρρύνει τη διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων
ταφής.

• το δικαίωμα διαρκούς ταφής επιτρέπει την
παραμονή των λειψάνων για πάντα

Κληρονομία του δικαιώματος

• το ανανεώσιμο δικαίωμα ταφής επιτρέπει την
παραμονή των λειψάνων για περιορισμένο χρονικό
διάστημα μεταξύ 25 και 99 ετών.

Το δικαίωμα ταφής μπορεί να αποτελέσει μέρος
προσωπικής περιουσίας και να κληροδοτηθεί, εάν
δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

Ιδιοκτησία και μεταβίβαση
δικαιωμάτων

Πιστοποιητικό δικαιώματος ταφής

Συνιδιοκτήτες και πολλαπλές ταφές
Το δικαίωμα ταφής μπορεί να κατέχεται από κοινού
από δύο ή περισσότερα άτομα, ώστε να μπορούν
να ταφούν στους ίδιους ή παρακείμενους χώρους.
Εάν ένας συνιδιοκτήτης αποβιώσει, το δικαίωμα
μεταβιβάζεται στον επιζώντα συνιδιοκτήτη.
Είναι επίσης δυνατόν ο δικαιούχος να ζητήσει να
χρησιμοποιηθεί ένας χώρος για πολλαπλές ταφές,
για παράδειγμα μέλη της ίδιας οικογένειας. Όταν
αγοράζεται ένας χώρος που θα χρησιμοποιηθεί για
δύο ή περισσότερες ταφές, ο δικαιούχος θα πρέπει
να καθορίζει ποιος μπορεί να ταφεί στον χώρο
αυτό.

Ο φορέας λειτουργίας νεκροταφείου πρέπει να
εκδίδει πιστοποιητικό κάθε φορά που χορηγείται,
ανανεώνεται ή μεταβιβάζεται ένα δικαίωμα ταφής.
Το πιστοποιητικό πρέπει να περιέχει:
• το όνομα του ατόμου στο οποίο έχει χορηγηθεί το
δικαίωμα
• τη θέση του χώρου ταφής
• εάν το δικαίωμα είναι διαρκές ή ανανεώσιμο
• τον αριθμό των ατόμων των οποίων οι σοροί
μπορούν να ταφούν

Αίτηση μεταβίβασης
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• τα ονόματα των ατόμων που μπορούν να ταφούν,
ή το όνομα ενός ατόμου που μπορεί να ορίσει τίνος
η σορός μπορεί να ταφεί
• τον υπολογισμό του κόστους ανανέωσης.
Ορισμένοι φορείς λειτουργίας νεκροταφείων
εκδίδουν ένα συμβόλαιο όταν αγορασθεί ένα
δικαίωμα ταφής. Αυτό μπορεί να αποτελεί μέρος
του πιστοποιητικού ή να είναι ξεχωριστό.

Ανάκληση δικαιώματος διαρκούς ταφής
Το δικαίωμα διαρκούς ταφής πρέπει να
χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο εντός 50 ετών
από την αγορά. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί εντός
αυτής της περιόδου, ο φορέας λειτουργίας

νεκροταφείου μπορεί να ανακαλέσει το δικαίωμα
ενταφιασμού.

Πριν από την ανάκληση του δικαιώματος, ο φορέας
λειτουργίας του νεκροταφείου πρέπει να καταβάλει
κάθε δυνατή προσπάθεια για να επικοινωνήσει με
τον κάτοχο του δικαιώματος ταφής
(συμπεριλαμβανομένης συστημένης επιστολής,
ανακοίνωση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της
Νέας Νότιας Ουαλίας και σε μια εφημερίδα).
Ο κάτοχος μπορεί να αποφασίσει να διατηρήσει ή
να πουλήσει το δικαίωμα ταφής, σε συνεννόηση με
τον φορέα λειτουργίας του νεκροταφείου.

Περισσότερες πληροφορίες
Η Cemeteries & Crematoria NSW είναι ένα θεσμικό όργανο που δημιουργήθηκε βάσει του νόμου Cemeteries
and Crematoria Act 2013, παρέχοντας μια στρατηγική και συντονισμένη προσέγγιση για τους φορείς
λειτουργίας που παρέχουν υπηρεσίες ενταφιασμού στη ΝΝΟ.
Για γενικές πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.industry.nsw.gov.au/ccnsw
Email: ccnsw.info@cemeteries.nsw.gov.au
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον φορέα νεκροταφείου ή κρεματορίου προτίμησής σας.
© State of New South Wales through Department of Industry 2018. The information contained in this publication is based on knowledge and understanding at the time of
writing (December 2018). However, because of advances in knowledge, users are reminded of the need to ensure that the information upon which they rely is up to date and
to check the currency of the information with the appropriate officer of the Department of Industry or the user’s independent adviser.
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