OΛΑ ΟΣΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥΣ

Τάφοι σε γκαζόν με επιτάφια στήλη
στο Keilor Cemetery

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΦΗΣ

Αν και η ταφή επηρεάζεται από πολλούς πολιτιστικούς
ή θρησκευτικούς παράγοντες, κοινό σημείο για αυτές
τις πολλές παραδόσεις αποτελεί η επιθυμία μιας
ξεχωριστής θέσης για την οικογένεια και τους φίλους,
να μπορούν με αξιοπρέπεια να επισκέπτονται και να
τιμούν τη μνήμη του αγαπημένου τους προσώπου.
Η κατοχή των δικαιωμάτων ενός τάφου είναι επ’
αόριστον. Κάθε νεκροταφείο έχει ένα ευρύ φάσμα
επιλογών ταφής και τοποθεσίας, κάνοντας εύκολο να
βρείτε ένα μέρος που θεωρείτε ότι αντανακλά καλύτερα
τις προτιμήσεις του αγαπημένου σας προσώπου.
Παρακαλώ καλέστε το Τμήμα Εξυπηρέτησης των
Πελατών μας για να συζητήσετε ποια επιλογή
ταιριάζει καλύτερα στις προτιμήσεις σας.

Τάφοι σε γκαζόν με πλακέτες (σε υπερυψωμένη επιφάνεια
από τσιμέντο) στο Northern Memorial Park

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Είναι λογικό να αγοράσετε τάφο και τα απαραίτητα για τον
ενταφιασμό πριν τα χρειαστείτε. Εξασφαλίζοντας από πριν μια
θέση απομακρύνει το άγχος που συνδέεται με την αναζήτηση
θέσης την τελευταία στιγμή ενώ θρηνείτε.
Όταν αγοράσετε θέση, γίνεστε κάτοχος των «δικαιωμάτων ταφής»
(συχνά αναφέρεται ως ROI), και εκδίδεται γι αυτό πιστοποιητικό
τίτλου δικαιωμάτων. Είναι σημαντικό να ενημερώσετε τον
πλησιέστερο συγγενή σας ότι αγοράσατε θέση στο νεκροταφείο
όπως και για το μέρος που φυλάσσεται το πιστοποιητικό του
τίτλου δικαιωμάτων. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένα αντίγραφο
μαζί με τη διαθήκη σας, αφού αποτελεί μέρος της περιουσίας σας.
Το μόνο άτομο που μπορεί να έχει δικαίωμα ταφής είναι αυτό
που αναγράφεται στο πιστοποιητικό ή ο/η σύζυγος, αρκεί
να έχει κανονιστεί από πριν. Αν επιλέξετε να επιστρέψετε
τη θέση σας, θα σας επιστραφούν τα χρήματα με βάση τη
σημερινή αξία του χώρου ταφής αφαιρώντας ένα διοικητικό
τέλος. Μπορεί να γίνει μεταφορά ονόματος ως προς τον κάτοχο
των δικαιωμάτων του τάφου. Για επιστροφή και μεταφορά,
υπάρχουν αυστηρές προϋποθέσεις, αναφορικά με τους ελέγχους
εξακρίβωσης στοιχείων ταυτότητας. Παρακαλώ καλέστε το
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για περισσότερες πληροφορίες.

ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ «ΦΥΓΕΙ» ΚΑΠΟΙΟΣ

Μπορείτε να αγοράσετε μια θέση απευθείας από εμάς ή μέσω ενός
γραφείου κηδειών. Οι τάφοι που πωλούνται από τη διεύθυνση
του GMCT απαλάσσονται του φόρου αγαθών και υπηρεσιών
(GST). Ορισμένες θέσεις είναι καταχωρημένες «να διατεθούν
από το νεκροταφείο» (“cemetery-to-allocate”), το οποίο σημαίνει
ότι μπορείτε να επιλέξετε μια περιοχή και η διεύθυνση του
GMCT θα παραχωρήσει ένα συγκεκριμένο χώρο για τάφο ή μια
τοποθεσία για τα αποτεφρωμένα λείψανα. Άλλες θέσεις υπάγονται
στην κατηγορία “η οικογένεια να επιλέξει” (“family-to-select”),
που σημαίνει ότι η οικογένειά σας μπορεί να επιλέξει την
ακριβή θέση εντός συγκεκριμένης περιοχής.
Αν καταλήξετε στην επιλογή «η οικογένεια να επιλέξει/family-toselect» θα επιβαρυνθείτε με κάποια χρέωση.

Τάφοι τύπου Vault στο Preston Cemetery

Για να λάβετε απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματά σας αναφορικά με
τα είδη των τάφων, τη διαθεσιμότητά τους και τη χωρητικότητά
τους, παρακαλούμε καλέστε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στον
σχετικό αριθμό στο πίσω μέρος αυτού του φυλλαδίου.

Το εσωτερικό του Μαυσωλείου La Cappella di
Sant’Antonio στο νεκροταφείο του Williamstown

ΕΙΔΗ ΤΑΦΩΝ
ΤΑΦΟΙ ΜΕ ΕΠΙΤΑΦΙΑ ΣΤΗΛΗ ΣΤΟ ΓΚΑΖΟΝ
ΧΩΡΙΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΚΑΛΥΨΗ
Αυτός ο παραδοσιακός τάφος έχει μια επιτάφια στήλη, τεχνικά
επεξεργασμένη, είναι σε γκαζόν, χωρίς μαρμάρινη κάλυψη.
Είναι τέλειος, αν επιθυμείτε να συνδυάσετε κάτι από το φυσικό
περιβάλλον με επεξεργασμένα τεχνικά στοιχεία.
Για τάφους με επεξεργασμένα τεχνικά χαρακτηριστικά
-όπως αυτά με γκαζόν, με μνήματα και αυτά του τύπου
vault-ο υπάλληλος Εξυπηρέτησης Πελατών με τον οποίο
είστε σε επαφή, θα σας προμηθεύσει μια λίστα με τεχνίτες
που μπορούν να κάνουν την εργασία. Η τιμή του τάφου δεν
περιλαμβάνει την τεχνική επεξεργασία. Όπως συμβαίνει
με κάθε σημαντική αγορά είναι απαραίτητο να πάρετε
αρκετές προσφορές ώστε να εξασφαλίσσετε ότι η τιμή που
πληρώνετε για τον τεχνίτη μαρμάρων είναι ικανοποιητική.

ΤΑΦΟΙ ΜΕ ΠΛΑΚΕΤΑ ΣΤΟ ΓΚΑΖΟΝ ΧΩΡΙΣ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΚΑΛΥΨΗ
Αυτή είναι μια πιο σύγχρονη προσφορά για ταφή σε χώρο
γκαζόν. Οι δύο κύριες επιλογές είναι με ή χωρίς υπερυψωμένη
βάση πάνω στην οποία τοποθετείται η πλακέτα. Οι πλακέτες
μπορεί να τοποθετηθούν σε βάσεις από τσιμέντο ή
γρανίτη και διατίθενται σε μικρό, μέτριο ή μεγάλο μέγεθος.
Οι επιλογές διαφέρουν ανάλογα με το νεκροταφείο και το
χώρο με το γκαζόν, γι αυτό παρακαλούμε επικοινωνήστε
με υπάλληλο του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών για
περισσότερες πληροφορίες.

ΚΡΥΠΤΗ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΥ
Πρόκειται για πολύ σημαντική επιλογή ενταφιασμού πάνω από
την επιφάνεια του εδάφους. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα
για την επιλογή μιας κρύπτης σε μαυσωλείο. Πολλές οικογένειες
εκτιμούν και σέβονται τις πολιτιστικές παραδόσεις που παρέχει
ένα μαυσωλείο. Ο ενταφιασμός σε μια κρύπτη που αποτελεί
μέρος ενός επιβλητικού κτίσματος προσδίδει αξιοπρέπεια στα
αγαπημένα σας πρόσωπα με μια επιπλέον αίσθηση ασφάλειας.
Μαυσωλεία βρίσκονται στο Burwood, Fawkner, Keilor, Lilydale,
Preston, Werribee και Williamstown. Το Τμήμα εξυπηρέτησης
πελατών μπορεί να σας δώσει σχετικό φυλλάδιο με τα
μαυσωλεία του GMCT, αν θελήσετε περισσότερες πληροφορίες,
ή επικοινωνήστε μαζί τους για να κανονίσετε μια συνάντηση.

Tάφοι με μνήματα στο Κοιμητήριο του Lilydale

ΤΑΦΟΙ ΜΕ ΜΝΗΜΑΤΑ
Πρόκειται για ένα συμπαγές και εντυπωσιακό πέτρινο
μνήμα, συνήθως από γρανίτη ή μάρμαρο που καλύπτει τον
τάφο. Τα μνήματα μπορεί να κατασκευαστούν επιλέγοντας
τον τεχνίτη της δικής σας προτίμησης.

ΤΑΦΟΙ ΤΥΠΟΥ VAULT
Αυτοί οι τάφοι έχουν τοιχώματα από τσιμέντο. Η εσωτερική
επένδυση από τσιμέντο επιτρέπει την τοποθέτηση μνημάτων
πάνω στον τάφο. Πρόκειται για υψηλών προδιαγραφών
τμηματική εσωτερική επένδυση, με τσιμεντένια τοιχώματα
και ένα καπάκι καλυμμένο με φυσικό γκαζόν, στο οποίο
μπορεί να τοποθετηθεί επιτάφια στήλη.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΕΚΕΙΝΗ
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

Ο υπεύθυνος του γραφείου τελετών θα καταθέσει τα
απαραίτητα έγγραφα και ένα μέλος του προσωπικού του
GMCT που θα βρίσκεται σε υπηρεσία θα ελέγξει αν όλα
είναι εντάξει. Ο τάφος θα έχει προετοιμασθεί εκτός και αν
οι καιρικές συνθήκες είναι κακές, αν όντως είναι κακές τότε
ο τάφος πρέπει να προετοιμαστεί όσο πιο κοντά στην ώρα
της ταφής γίνεται προκειμένου να αποτραπεί ζημιά από
τη βροχόπτωση.
Το φέρετρο θα κατέβει με ειδική συσκευή, εκτός και δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί (για παράδειγμα πάνω ή ανάμεσα
σε μνήματα) οπότε σε αυτή την περίπτωση το χαμήλωμα
γίνεται δια χειρός.

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟ

Θα τοποθετείται περισσότερο χώμα στον τάφο καθώς γίνεται
κατακάθιση. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει και
μήνες αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τον τύπο του χώματος
και τις καιρικές συνθήκες. Αν έχετε επιλέξει μια θέση με
γκαζόν τότε σε αυτή θα γίνει εκ νέου φύτευση ή τοποθέτηση
γκαζόν. Αυτό θα γίνει όταν οι εποχιακές συνθήκες ευνοούν
την ανάπτυξη του γκαζόν και όταν το χώμα του τάφου
έχει κατακαθίσει. Αν χρειάζεται να μιλήσετε με το Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών για τη συντήρηση του τάφου
παρακαλούμε καλέστε τον σχετικό αριθμό που υπάρχει
στην πίσω σελίδα.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΝΑ ΣΑΣ
ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ
Το Τμήμα Εξυπηρέτησης των Πελατών μας είναι πάντα
στη διάθεσή σας να απαντήσει όλα τα ερωτήματα που
τυχόν έχετε, για να κάνετε μια επιλογή -έχοντας όλες τις
πληροφορίες- που να ταυτίζεται με τις προτιμήσεις σας.

03 9355 3100
enquiries@gmct.com.au
www.gmct.com.au
PO Box 42
Fawkner VIC 3060
1187 Sydney Road
Fawkner VIC 3060
ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
03 9355 3100
1187 Sydney Road
Fawkner VIC 3060
Fawkner Memorial Park (τοπικό γραφείο)
¥ Νεκροταφείο Coburg
¥ Νεκροταφείο Keilor
¥ Νεκροταφείο Northcote
¥ Βόρειο Νεκροταφείο (Northern)
¥ Νεκροταφείο Preston
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
03 9362 6600
2-14 Doherty’s Road
Altona North VIC 3025
Altona Memorial Park (Τοπικό γραφείο)
¥ Νεκροταφείο Keilor
¥ Νεκροταφείο Truganina
¥ Νεκροταφείο Werribee
¥ Νεκροταφείο Williamstown
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
03 9737 2300
126-128 Victoria Road
Lilydale VIC 3140
Lilydale Memorial Park (Τοπικό γραφείο)
¥ Νεκροταφείο Anderson’s Creek
¥ Νεκροταφείο Burwood
¥ Νεκροταφείο Emerald
¥ Νεκροταφείο Healesville
¥ Νεκροταφείο Lilydale Lawn
¥ Νεκροταφείο Templestowe
¥ Νεκροταφείο Yarra Glen

Αν έχετε πρόβλημα ακοής ή έκφρασης,
επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της
υπηρεσίας National Relay Service:

Χρήστες του TTY 133 677
Χρήστες που ομιλούν και ακούνε

1300 555 727

Χρήστες του Internet Relay

συνδεθείτε με τον ιστότοπο
www.relayservice.gov.au

Χρήστες του Video Relay επιλέξετε το

διαθέσιμο NRS video μέσω Skype

Χρήστες του SMS Relay 0423 677 767

Υπηρεσία Διερμηνέων 03 9280 0757

