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Μεταβίβαση ή κληρονομία δικαιώματος ταφής 
Το δικαίωμα ενταφιασμού είναι μια σύμβαση με έναν φορέα λειτουργίας νεκροταφείου 
που επιτρέπει να πραγματοποιείται η ταφή σε ένα συγκεκριμένο χώρο. 

Στη ΝΝΟ υπάρχουν δύο τύποι δικαιωμάτων 
ενταφιασμού: διαρκή και ανανεώσιμα. Ο παρών 
σύντομος οδηγός ισχύει και για τα δύο, διαρκή και 
ανανεώσιμα δικαιώματα. 

 Μεταβίβαση δικαιώματος ταφής 
Το δικαίωμα ταφής μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο 
άτομο ή στον φορέα λειτουργίας νεκροταφείου. 

Μόνο ο κάτοχος του δικαιώματος μπορεί να 
υποβάλει αίτηση για τη μεταβίβαση του 
δικαιώματος. 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. 

Η αίτηση μεταβίβασης πρέπει να υποβληθεί στον 
φορέα λειτουργίας νεκροταφείου και να 
συμμορφωθεί με τους κανόνες του νεκροταφείου. Ο 
φορέας λειτουργίας έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη 
μεταβίβαση εάν (κατά την άποψη του φορέα 
λειτουργίας) τείνει να δημιουργήσει μονοπώλιο ή 
ενθαρρύνει τη διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων 
ταφής. 

Όταν μεταβιβάζεται το δικαίωμα ταφής, ο φορέας 
λειτουργίας νεκροταφείου πρέπει να ενημερώσει το 
μητρώο του με τα στοιχεία του νέου κατόχου (ή 
κατόχων).  

Ο φορέας λειτουργίας νεκροταφείου πρέπει να 
εκδώσει νέο πιστοποιητικό δικαιώματος ταφής στον 
νέο κάτοχο (ή κατόχους). 

Κληρονομία του δικαιώματος ταφής 

Το δικαίωμα ταφής μπορεί να αποτελέσει μέρος 
προσωπικής περιουσίας και να κληροδοτηθεί. 

Εάν υπάρχουν συνιδιοκτήτες ενός δικαιώματος 
ταφής, μεταβιβάζεται στον επιζώντα κάτοχο, χωρίς 
να χρειάζεται να το κληρονομήσει. 

 

Το πρόσωπο που λαμβάνει το δικαίωμα ταφής από 
το κληροδότημα πρέπει να επικοινωνήσει με τον 
φορέα λειτουργίας νεκροταφείου για να διασφαλίσει 
ότι τα στοιχεία του έχουν καταχωρηθεί  στο μητρώο 
του φορέα. 

Ο φορέας λειτουργίας νεκροταφείου πρέπει να 
εκδώσει νέο πιστοποιητικό δικαιώματος ταφής στον 
νέο κάτοχο.  

Κανόνες σε έλλειψη διαθήκης 
 
 Εάν ο κάτοχος αποβιώσει και δεν έχει 
χρησιμοποιήσει ή δεν κληροδότησε το δικαίωμα 
ταφής, το δικαίωμα αποτελεί μέρος της προσωπικής 
περιουσίας. 

Σύμφωνα με τους κανόνες για περιπτώσεις 
έλλειψης διαθήκης, ο φορέας λειτουργίας χρειάζεται 
ορισμένες πληροφορίες πριν μεταβιβάσει το 
δικαίωμα: 

• στοιχεία ταυτότητας  

• απόδειξη σχέσης με τον αποβιώσαντα 

• αντίγραφο του διορισμού διαχειριστή. 

Το μητρώο του φορέα λειτουργίας νεκροταφείου θα 
τροποποιηθεί για να υποδείξει τη μεταβολή του 
δικαιούχου του δικαιώματος μόλις ληφθούν αυτές οι 
πληροφορίες. 

Ενημέρωση του μητρώου του 
νεκροταφείου 
Ο φορέας λειτουργίας νεκροταφείου τηρεί αρχείο με 
όλα τα στοιχεία επικοινωνίας των κατόχων 
δικαιωμάτων. Είναι ευθύνη του κατόχου του 
δικαιώματος να ενημερώνει τον φορέα λειτουργίας 
νεκροταφείου για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία 
επικοινωνίας. 
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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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