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Φυσική ταφή
Η φυσική ή «πράσινη» ταφή, προσφέρει ένα απλό και πρακτικό χώρο ανάπαυσης με
ελάχιστη διαταραχή στο υπαίθριο περιβάλλον. Είναι μια εναλλακτική λύση από την
παραδοσιακή ταφή και επιτρέπει τον εναρμονισμό του τάφου με το τοπίο.
Στη διαδικασία φυσικής ταφής το σώμα του νεκρού
ατόμου τοποθετείται στο έδαφος για να
αποσυντεθεί φυσικά.
Δεν προσφέρουν τη δυνατότητα φυσικής ταφής όλα
τα νεκροταφεία.
Εάν η επιλογή σας είναι η φυσική ταφή, είναι
σημαντικό να διαβάσετε τις πολιτικές και τους
όρους του νεκροταφείου για να δείτε τι επιτρέπεται.

Μια άλλη κοινή επιλογή για φυσική ταφή είναι η
χρήση σάβανου.

Μνημεία
Τα μνημεία διαφέρουν για κάθε τοποθεσία και
φορέα λειτουργίας του χώρου. Μερικοί φορείς
επιτρέπουν:
• διακριτικά μνημεία στον τόπο ταφής

Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο να επισκεφθείτε
την τοποθεσία για να δείτε αν είστε ικανοποιημένοι
με την εμφάνιση της τοποθεσίας φυσικής ταφής.

• φυσική σήμανση του τόπου ταφής, όπως έναν
βράχο, μια ξύλινη πλάκα, ένα δέντρο ή ένα γηγενές
φυτό

Το φυσικό τοπίο

• όχι μνημεία τόπου ταφής, αλλά αντ' αυτού
αναμνηστικά χαρακτηριστικά που καταγράφουν τα
ονόματα των ενταφιασμένων.

Το φυσικό τοπίο είναι ένα σημαντικό στοιχείο για
αυτόν τον τύπο ταφής. Για να μην επηρεαστεί το
περιβάλλον και το τοπίο, όλα τα χρησιμοποιούμενα
υλικά πρέπει να είναι βιοδιασπάσιμα ή
λιπασματοποιήσιμα.
Για παράδειγμα, τα φέρετρα και οι τεφροδόχες
μπορούν να κατασκευαστούν μόνο από άμεσα
βιοδιασπάσιμα υλικά όπως χαρτόνι, μοριοσανίδες,
ζαχαροκάλαμο, μπαμπού ή λυγαριά.

Άλλοι φορείς λειτουργίας προτιμούν ένα εντελώς
φυσικό τοπίο που δεν έχει μνημεία, φυσικές
σημάνσεις ή αφιερώματα.
Σε γενικές γραμμές, οι τοποθεσίες τάφων φυσικές
ταφής καταγράφονται χρησιμοποιώντας
συντεταγμένες GPS. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι θέσεις
είναι ακριβείς και ότι το τοπίο μπορεί να παραμείνει
όσο το δυνατόν φυσικότερο.
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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
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον φορέα του νεκροταφείου προτίμησής σας.
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