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Δικαιώματα διαρκούς ταφής 
Το δικαίωμα ενταφιασμού είναι μια σύμβαση με έναν φορέα λειτουργίας νεκροταφείου 
που επιτρέπει να πραγματοποιείται η ταφή σε ένα συγκεκριμένο χώρο. 

Τα δικαιώματα ενταφιασμού είναι επίσης γνωστά 
ως δικαιώματα ταφής, άδειες ταφής, χορηγήσεις ή 
άδειες ενταφιασμού. 

Στη ΝΝΟ υπάρχουν δύο τύποι δικαιωμάτων 
ενταφιασμού: διαρκής και ανανεώσιμη. Ο παρών 
σύντομος οδηγός αναφέρει μόνο τα δικαιώματα 
διαρκούς ταφής - υπάρχει ξεχωριστός οδηγός για 
τα δικαιώματα ανανεώσιμης ταφής. 

Δικαίωμα Διαρκούς ταφής 

To δικαίωμα διαρκούς ταφής επιτρέπει να 
παραμείνουν τα λείψανα για πάντα. Αυτά τα 
δικαιώματα μπορούν να ισχύουν τόσο για τα 
αποτεφρωμένα όσο και για τα μη αποτεφρωμένα 
λείψανα. 

Οι κάτοχοι μπορούν να μεταβιβάσουν ή να 
κληροδοτήσουν δικαιώματα διαρκούς ταφής (βλ. 
τον σύντομο οδηγό: Μεταβίβαση ή απόκτηση 
δικαιώματος ταφής). Εάν ο δικαιούχος αποβιώσει 
χωρίς να κληροδοτήσει το δικαίωμα, αποτελεί 
μέρος της κληρονομούμενης περιουσίας. 

Το διαρκές δικαίωμα μπορεί να ανήκει σε ένα μόνο 
άτομο ή σε δύο ή περισσότερα άτομα από κοινού 
(ώστε να μπορούν να ταφούν μαζί). 

Όλα τα δικαιώματα ταφής που έχουν εκδοθεί πριν 
από το 2018 είναι διαρκή, εκτός εάν καθορίζεται 
διαφορετικά στους αρχικούς όρους. Από το 2018 οι 
καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ 
διαρκούς και ανανεώσιμου δικαιώματος. 

Οι φορείς λειτουργίας πρέπει να αναγράφουν σε 
πιστοποιητικό δικαιώματος ταφής, αν το δικαίωμα 
είναι διαρκές ή ανανεώσιμο. 

 

 

Πιστοποιητικό δικαιώματος ταφής 

Ο φορέας λειτουργίας νεκροταφείου πρέπει να 
εκδίδει πιστοποιητικό κάθε φορά που χορηγείται, 
ανανεώνεται ή μεταβιβάζεται ένα δικαίωμα ταφής. 

Το πιστοποιητικό πρέπει να καταστήσει σαφές ότι 
το δικαίωμα είναι διαρκές. Πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει: 
 
 • το όνομα του ατόμου στο οποίο έχει χορηγηθεί το 
δικαίωμα 

• τη θέση του χώρου ταφής 

• τον αριθμό των ατόμων των οποίων οι σοροί 
μπορούν να ταφούν 

• τα ονόματα των ατόμων που μπορούν να ταφούν, 
ή το όνομα ενός ατόμου που μπορεί να ορίσει τίνος 
η σορός μπορεί να ταφεί 

Ορισμένοι φορείς λειτουργίας νεκροταφείων 
εκδίδουν ένα συμβόλαιο όταν αγορασθεί ένα 
δικαίωμα ταφής. Αυτό μπορεί να αποτελεί μέρος 
του πιστοποιητικού ή να είναι ξεχωριστό  
 

Μητρώο δικαιωμάτων ταφής 

Ο φορέας λειτουργίας νεκροταφείου τηρεί μητρώο 
που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία επικοινωνίας 
των κατόχων δικαιωμάτων και των δευτερευουσών 
επαφών. 

Είναι σημαντικό να ενημερώνονται τα στοιχεία 
επικοινωνίας στο μητρώο του φορέα λειτουργίας 
νεκροταφείου. 

Είναι ευθύνη του κατόχου του δικαιώματος να 
ενημερώσει τον φορέα του νεκροταφείου για 
οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας.

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. 
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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.  
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