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Αποτέφρωση
Ο φορέας λειτουργίας κρεματόριου απαιτεί άδεια για την αποτέφρωση πριν προβεί σε
καύση. Πολλά από τα απαραίτητα βήματα για την απόκτηση άδειας μπορούν να γίνουν
από διευθυντή κηδειών ή τον εκτελεστή της διαθήκης.
Τα βήματα για την απόκτηση άδειας είναι:
•

ο εκτελεστής ή ο συγγενής συμπληρώνει
μια «άδεια αποτέφρωσης», η οποία
επιβεβαιώνει τις επιθυμίες του θανόντος
σχετικά με την ταφή

•

η άδεια χορηγείται στον γιατρό που εξέδωσε
το ιατρικό πιστοποιητικό για να σημειώσει
τα αιτία θανάτου

•

ο γιατρός εκδίδει πιστοποιητικό
αποτέφρωσης

•

ένας ιατρικός ελεγκτής επιβεβαιώνει το
πιστοποιητικό και εκδίδει την άδεια καύσης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ιατροδικαστής μπορεί
να εκδώσει άδεια αποτέφρωσης.
Ο φορέας λειτουργίας κρεματορίου πρέπει να κάνει
ένα από τα παρακάτω πράγματα για τα
αποτεφρωμένα λείψανα:
•

να τα παραχωρήσει στον αιτούντα
(συνηθέστερα μέλος της οικογένειας,
διαχειριστής, νόμιμος κηδεμόνας ή
εκτελεστής της διαθήκης)

•

να τα διασκορπίσει σε εκτάσεις που
προορίζονται για ταφικά ή αποτεφρωθέντα
λείψανα

•

να τα διατηρήσει ή να τα πετάξει με κάποιο
άλλο τρόπο.

Ο αιτών αναμένεται να συγκεντρώσει τα
αποτεφρωμένα λείψανα μέσα σε εύλογο χρονικό
διάστημα. Οι αιτούντες θα πρέπει να ελέγξουν τις
λεπτομέρειες με τον υπεύθυνο του κρεματόριου,
καθώς οι συνθήκες του χρονοδιαγράμματος
ενδέχεται να διαφέρουν.

Τι μπορεί να γίνει με την τέφρα
Δεν υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία που
σχετίζονται με τη διακίνηση τέφρας. Οι υψηλές
θερμοκρασίες που χρησιμοποιούνται κατά την
αποτέφρωση καθιστούν τις στάχτες αδρανείς.

Ανάλογα με τις προσωπικές επιθυμίες του
θανόντος και τις θρησκευτικές και πολιτιστικές
πρακτικές, η τέφρα μπορεί:
•

να θαφτεί σε νεκροταφείο σε τάφο
(συμπεριλαμβανομένου οικογενειακού
τάφου)

•

να τοποθετηθεί σε θάλαμο θυρίδων ή σε
θυρίδα τοίχου σε νεκροταφείο

•

να διασκορπισθεί σε νεκροταφείο

•

να διασκορπισθεί σε ιδιωτική γη

•

να διασκορπισθεί σε δημόσιους χώρους
συμπεριλαμβανομένων παραλίας, ποταμού,
πάρκου ή θάλασσας

•

να διατηρηθεί σε διακοσμητικό βάζο.

Ορισμένες θρησκευτικές πρακτικές και πεποιθήσεις
δεν υποστηρίζουν την τοποθέτηση τέφρας καύσης
σε φυσικά αντικείμενα όπως αναμνηστικά γυάλινα
στολίδια ή κοσμήματα.

Διασκόρπιση της τέφρας
Είναι σημαντικό να λαμβάνετε άδεια από τον
ιδιοκτήτη ή διαχειριστή μιας τοποθεσίας πριν από
τη διασκόρπιση τέφρας. Η συγκατάθεση απαιτείται
από:
•

τον ιδιοκτήτης γης, για ιδιωτική γη

•

την καταπιστευματική αρχή, για πολιτειακά
πάρκα και φυσικά καταφύγια

•

τις δημαρχίες, για πάρκα, παραλίες και
γήπεδα.

Δεν απαιτείται άδεια από την Αρχή Προστασίας
Περιβάλλοντος για τη διασκόρπιση της τέφρας. Θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη η εγγύτητα και η
ευαισθησία άλλων ανθρώπων που βρίσκονται στην
περιοχή.
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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
© 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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