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Ανανεώσιμα Δικαιώματα 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 ανανεώσιμα 
δικαιώματα ταφής - υπάρχει ξεχωριστός οδηγός 
για τα δικαιώματα διαρκούς ταφής. 
 
Τα ανανεώσιμα δικαιώματα δεν είναι υποχρεωτικά 
και δεν προσφέρονται σε όλα τα νεκροταφεία. Θα 
πρέπει να κάνετε μια ενημερωμένη επιλογή 
σχετικά με το αν ένα δικαίωμα διαρκούς ή 
ανανεώσιμης ταφής ταιριάζει καλύτερα στην 
περίπτωσή σας. 

Ανανεώσιμο δικαίωμα ταφής 

To ανανεώσιμο δικαίωμα ταφής επιτρέπει να 
παραμείνουν τα λείψανα για περιορισμένη 
περίοδο.  

• τουλάχιστον 25 έτη και μέχρι 99 έτη για μη-
αποτεφρωμένα λείψανα (ταφή)  

• οποιαδήποτε περίοδο μέχρι 99 χρόνια για 
τα αποτεφρωμένα λείψανα. 

Το ανανεώσιμο δικαίωμα ταφής αρχίζει την ημέρα 
της χορήγησής του. Το δικαίωμα μπορεί να 
ανανεωθεί, για τουλάχιστον πέντε έτη. Ωστόσο, το 
ανανεώσιμο δικαίωμα μπορεί να διαρκέσει μόνο για 
99 έτη. 

Λήξη δικαιώματος 

Δώδεκα μήνες πριν λήξει το δικαίωμα ανανέωσης, 
ο φορέας λειτουργίας νεκροταφείου πρέπει να 
προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον κάτοχο του 
δικαιώματος. 

Ο κάτοχος μπορεί να ανανεώσει το δικαίωμα εάν 
έχει ασκηθεί για λιγότερο από 99 έτη. Ο δικαιούχος 
μπορεί να ανανεώσει το δικαίωμα μέχρι έξι μήνες 
μετά την ημερομηνία λήξης. 

Εάν δεν ανανεωθεί το δικαίωμα, ο φορέας 
λειτουργίας νεκροταφείου μπορεί να 

χρησιμοποιήσει ξανά το χώρο μετά από δύο χρόνια 
από την ημερομηνία λήξης. 

Οφέλη 

Τα ανανεώσιμα δικαιώματα ταφής είναι πιο 
πρακτικά και κάνουν καλύτερη χρήση του 
υπάρχοντος χώρου νεκροταφείου. 

Οι ταφικές τοποθεσίες στην ευρύτερη περιοχή του 
Σύδνεϋ αναμένεται να φτάσουν σε πληρότητα μέσα 
στα επόμενα 30-40 χρόνια και πολύ νωρίτερα σε 
μερικά από τα παλαιότερα νεκροταφεία. 

Τα ανανεώσιμα δικαιώματα εισήχθησαν επίσημα 
στη ΝΝΟ το 2018. Ορισμένοι φορείς λειτουργίας 
πώλησαν δικαιώματα ταφής περιορισμένης 
διάρκειας πριν από το 2018, αλλά όλοι οι χώροι 
ταφής που πωλήθηκαν πριν από το 2018 
θεωρούνται διαρκή, εκτός εάν ο αρχικός όρος ορίζει 
διαφορετικά. 

Η NΝΟ δεν είναι ο μοναδικός χώρος με δικαιώματα 
ανανεώσιμης ταφής. Η Δυτική Αυστραλία βασίζεται 
μόνο σε  ανανεώσιμα δικαιώματα ταφής. Τα 
ανανεώσιμα δικαιώματα είναι συνηθέστερα από τα 
διαρκή δικαιώματα στη νότια Αυστραλία. Τα 
ανανεώσιμα δικαιώματα είναι επίσης κοινά σε 
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. 
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Πιστοποιητικό δικαιώματος ταφής 

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

Το πιστοποιητικό πρέπει να περιέχει: 

• 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 

• 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. 
 

Μητρώο δικαιωμάτων ταφής 

Ο φορέας λειτουργίας νεκροταφείου τηρεί μητρώο 
το οποίο 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. 

Επαναχρησιμοποίηση χώρου 

Υπάρχουν αυστηρές απαιτήσεις σχετικά με την 
επαναχρησιμοποίηση των χώρων ταφής. 

Τα αποτεφρωμένα λείψανα θα επιστραφούν στον 
κάτοχο του δικαιώματος ή θα διασκορπιστούν στο 
νεκροταφείο. 

Τάφοι που περιέχουν μη-αποτεφρωμένα λείψανα 
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν μόνον εάν τα 
λείψανα: 

• έχουν θαφτεί για τουλάχιστον 25 χρόνια 

• βρίσκονται σε κατάσταση που επιτρέπει την 
τοποθέτηση σε κουτί οστεοφυλακίου.  

Τα λείψανα, αφού τοποθετηθούν σε ένα κουτί 
οστεοφυλακίου, είτε θα θαφτούν ξανά σε 
μεγαλύτερο βάθος είτε θα τοποθετηθούν σε 
οστεοφυλάκιο.  

Τάφοι που δεν μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν 

Ορισμένες τοποθεσίες ταφής δεν μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν, συμπεριλαμβανομένων 
των περιπτώσεων όπου: 

• το μνημείο έχει σημασία τοπικής ή πολιτειακής 
πολιτιστικής κληρονομιάς 

• το μνημείο σχετίζεται με τάφο που καταχωρήθηκε  
από το Γραφείο Αυστραλιανών Πολεμικών Τάφων 

•  ο τάφος είναι ενός ατόμου που πέθανε από μια 
προκαθορισμένη μολυσματική ασθένεια. 

Αφαίρεση μνημείων 

Τα μνημεία πρέπει να αφαιρεθούν πριν από την 
επαναχρησιμοποίηση ενός τάφου, ωστόσο αυτό 
μπορεί να συμβεί μόνο αφού ακολουθηθεί μια 
διαδικασία ειδοποίησης. 

Πριν από την απομάκρυνση ενός μνημείου, ο 
φορέας λειτουργίας νεκροταφείου πρέπει να λάβει 
εύλογα μέτρα για να επικοινωνήσει με τον κάτοχο 
του δικαιώματος και με τη δευτερεύουσα επαφή, 
μεταξύ άλλων με συστημένη επιστολή, με 
ανακοινώσεις στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της 
Νέας Νότιας Ουαλίας και σε εφημερίδα. 

Οι φορείς του νεκροταφείου πρέπει να φυλάσσουν 
κάθε μνημείο που έχει αφαιρεθεί για πέντε χρόνια.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Περισσότερες πληροφορίες 
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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.  
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