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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Κι άλλο Βραβείο ςτο Διμο Μεγαρζων. 
Τϊρα, για τθν Διαχείριςθ του Δθμοτικοφ 
Κοιμθτθρίου Μεγάρων - CemeteryWatch 

 
Ο Διμοσ Μεγαρζων τα τελευταία χρόνια ζχει ξεκινιςει μια ςυςτθματικι 

προςπάκεια να μεταφζρει τισ υπθρεςίεσ του ςτθν νζα ψθφιακι εποχι. Μετά από 
τθν επιτυχία του ςυςτιματοσ παροχισ θλεκτρονικϊν πιςτοποιθτικϊν ςτουσ πολίτεσ 
του, καινοτομεί και πάλι με τθν προςκικθ τθσ εφαρμογισ CemeteryWatch ςτον 
κατάλογο των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν του προσ τουσ πολίτεσ. 
 

Αντικείμενο τθσ εφαρμογισ είναι θ αποτφπωςθ ςε ψθφιακό χάρτθ του 
υφιςτάμενου δθμοτικοφ νεκροταφείου, ο οποίοσ διακζτει ςαφι και 
επικαιροποιθμζνθ χάραξθ των κζςεων ταφισ. Όλεσ οι κζςεισ ταφισ είναι 
αρικμθμζνεσ ακολουκϊντασ τθν πραγματικι αρίκμθςθ ςτο πεδίο, ενϊ παράλλθλα 
για κακεμία από αυτζσ παρζχονται πλθροφορίεσ και χαρακτθριςτικά (π.χ. 
διαςτάςεισ, ατομικόσ ι οικογενειακόσ κ.λπ.). Επιπλζον, για κάκε τάφο παρζχονται 
αναλυτικά ςτοιχεία του κανόντοσ, ενϊ παράλλθλα υπάρχει ιςτορικό ςχετικό με τισ 
ταφζσ που ζχουν πραγματοποιθκεί ςτο παρελκόν. Η κατάςταςθ του εκάςτοτε 
τάφου αναφορικά με το αν είναι κενόσ ι κατειλθμμζνοσ, αποτυπϊνεται με 
διαφορετικοφσ χρωματιςμοφσ ςτον ψθφιακό χάρτθ προκειμζνου να είναι εφκολθ 
οποιαδιποτε αναηιτθςθ. 
 

Εκτόσ από τα χαρακτθριςτικά του τάφου παρζχονται και αναλυτικά ςτοιχεία 
των υπόχρεων πολιτϊν, που ζχουν τθν ευκφνθ, κακϊσ και πλιρθ οικονομικά 
ςτοιχεία. Η εφαρμογι μπορεί να αντλεί ςτοιχεία (περιγραφικά ι οικονομικά) από 
τθν εφαρμογι οικονομικισ διαχείριςθσ του διμου, δίνοντασ τθν δυνατότθτα 
παρακολοφκθςθσ των οικονομικϊν δεδομζνων ςε πραγματικό χρόνο, ακόμα και αν 
ο χριςτθσ βρίςκεται ςτο πεδίο με μια κινθτι ςυςκευι. Επιπλζον, μζςω τθσ 
εφαρμογισ είναι δυνατι θ online υποβολι αιτιματοσ για δζςμευςθ κζςθσ ταφισ 
από πολίτεσ ι γραφεία τελετϊν. Με τον τρόπο αυτό εξαςφαλίηεται αυςτθρι και 
διαφανισ τιρθςθ τθσ ςειράσ προτεραιότθτασ και εξορκολογίηεται ςυνολικά θ 



 
 

 
 

 

 

διαχείριςθ μιασ ροισ εργαςίασ με εξαιρετικά ευαίςκθτο κοινωνικό και ανκρϊπινο 
χαρακτιρα. 
 

Στόχοσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ είναι να παρουςιάηει ανά πάςα 
ςτιγμι και ςε πραγματικό χρόνο τθν εικόνα, που επικρατεί ςτο κοιμθτιριο. Για το 
ςκοπό αυτό, το ςτζλεχοσ του διμου, που εκτελεί κακικοντα επίβλεψθσ, διακζτει 
τερματικό (κινθτι ςυςκευι), μζςω του οποίου μπορεί να ειςζλκει ςτο ςφςτθμα 
μζςω διαδικτφου και να ενθμερϊςει για τισ αλλαγζσ, που πραγματοποιοφνται ςε 
πραγματικό χρόνο. Μζςω ειδικισ οκόνθσ μπορεί να επιλζγει κζςθ ταφισ και να 
ενθμερϊςει το ςφςτθμα. Ειδικότερα, το ςτζλεχοσ ενθμερϊνει in-situ τθν εφαρμογι, 
θ οποία εν ςυνεχεία παρζχει ειδοποιιςεισ (notifications) ςτθν κεντρικι υπθρεςία 
του διμου, προκειμζνου να υπάρχει ςαφισ απεικόνιςθ ςε πραγματικό χρόνο. 
 

Τζλοσ, πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι δφνανται να ζχουν και οι υπόχρεοι, οι 
οποίοι λαμβάνουν ενθμζρωςθ, για τισ οφειλζσ τουσ ςε ετιςια βάςθ. 
 

Ο ψθφιακόσ χάρτθσ αποτφπωςθσ των κζςεων ταφισ είναι πλιρωσ 
παραμετροποιιςιμοσ ωσ προσ τον αρικμό, τθ κζςθ και τισ διαςτάςεισ αυτϊν, οφτωσ 
ϊςτε να είναι δυνατι οποιαδιποτε αλλαγι προκφψει ςτο πλαίςιο χωροταξικϊν 
τροποποιιςεων, που κα αποφαςίςει ο διμοσ. 
 

Αντίςτοιχθ παρακολοφκθςθ είναι διακζςιμθ και για τα οςτεοφυλάκια των 
κοιμθτθρίων, ςτα οποία κακίςταται δυνατι θ χωροταξικι τοποκζτθςθ, κακϊσ και ο 
ζλεγχοσ των οικονομικϊν δεδομζνων. 
 

Για την πιο πάνω εφαρμογή του ςυςτήματοσ διαχείριςησ του Δημοτικοφ 
Κοιμητηρίου Μεγάρων, ο Δήμοσ Μεγαρζων τιμήθηκε με το τρίτο Βραβείο των 
Best City awards για το 2020.   

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δημοςίων Σχζςεων 

 
 



 
 

 
 

 

 

 
 


