Μεθοδολογία για CASE STUDIES

Για τη μελέτη περίπτωσης συγκεντρώθηκαν δεδομένα τα οποία αφορούσαν την:
Αποτύπωση των αναγκών και της πολιτικής των δήμων για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στις λειτουργίες και τις δραστηριότητες τους. 
Συγκέντρωση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων της υφιστάμενης κατάστασης, που αφορούν: 
	Στην Οργάνωση – λειτουργία  του δήμου
	Στις Υφισταμένες υποδομές ΤΠΕ και υποδομές σε ανάπτυξη στο δήμο και στην περιοχή
	Στο Ανθρώπινο δυναμικό στο δήμο και στην περιοχή


Η διαδικασία συλλογής των δεδομένων περιελάμβανε:
1. Αποστολή εγγράφου στους δημάρχους (και παράλληλα τηλεφωνική επικοινωνία με τους δημάρχους) με τα εξής στοιχεία: 
Εισαγωγικό κείμενο σχετικά με την λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ και συνημμένα: 
	Το παρόν έντυπο 
	«το πρόσφατο κείμενο του Γιάννη»
	το κείμενο «Τι αλλάζει στην ΤΑ με την αξιοποίηση των ΤΠΕ»
	Κατάσταση με τα στοιχεία που έπρεπε να διαθέσει ο δήμος στην «Ομάδα ΕΜΠ» πριν την έναρξη των συνεντεύξεων, που περιελάμβανε:
	το αναλυτικό οργανόγραμμα,

καταγραφή των θέσεων εργασίας Η/Υ και των εφαρμογών πληροφορικής που αξιοποιούνται από κάθε οργανική ομάδα
καταγραφή του αριθμού του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει κάθε οργανική μονάδα βάσει του οργανογράμματος και τον αριθμό των εργαζομένων που χρησιμοποιούν εφαρμογές πληροφορικής. 
	τα Τεχνικά Δελτία για τα έργα του δήμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚτΠ, το ΠΕΠ, ή άλλα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά προγράμματα και στοιχεία σχετικά με συνεργασίες ή συμμετοχή του δήμου σε εθνικά ή ευρωπαϊκά δίκτυα ή οργανισμούς.


2. Συνέντευξη με το δήμαρχο και τους αντιδημάρχους βάσει των ερωτημάτων που ακολουθούν:
Αποφάσεις που λαμβάνονται σε διάφορα επίπεδα του δήμου (κατά περίπτωση τι πληροφορίες απαιτούνται, πως συγκεντρώνονται και σε τι βαθμό είναι ψηφιοποιημένες) 
      Συγκεκριμένα στους τομείς δραστηριότητας: 
	Κατάρτιση και παρακολούθηση προϋπολογισμού 

Παρακολούθηση εσόδων / εξόδων - ρευστότητα
	Κατάρτιση και παρακολούθηση τεχνικού προγράμματος (προμήθειες, κτήρια, εξοπλισμός, δίκτυα κοινής ωφέλειας, οδικό δίκτυο, περιβάλλον, επενδύσεις για τοπική ανάπτυξη, κλπ.)
	Θέματα προσωπικού - Απασχόληση, εκπαίδευση/ κατάρτιση και πρόσληψη 
	Εξυπηρέτηση του πολίτη – παραλαβή και παρακολούθηση διεκπεραίωσης αιτημάτων του (πιστοποιητικά, θέματα ύδρευσης, καθαριότητας, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού, οδικού δικτύου, κλπ.)
	Θέματα κοινωνικής πολιτικής και ασφάλειας στο δήμο
Πολιτιστικές δραστηριότητες και ψυχαγωγία
	άλλα έκτακτα θέματα
	Εντοπισμένες ανάγκες για πληροφοριακή υποστήριξη των αποφάσεών τους και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους, 
	επίπεδο αξιοποίησης ΤΠΕ και πλάνο ανάπτυξης 
	δαπάνες για ΤΠΕ 
το ετήσιο πρόγραμμα για την ανάπτυξη των ΤΠΕ του δήμου, 
	αν υπάρχει υπεύθυνος, ομάδα ή εξωτερικοί συνεργάτες για την υποστήριξη και ανάπτυξη των ΤΠΕ.
	περιβάλλον υποστήριξης και ανάπτυξης των ΤΠΕ στη περιοχή του δήμου – υποδομές, εταιρείες ΤΠΕ, υπηρεσίες, ψηφιακό περιεχόμενο, σχολικά εργαστήρια, ΤΕΙ, ΑΕΙ, κλπ.
τι έχει αλλάξει με την εισαγωγή των ΤΠΕ στο δήμο και στην περιοχή
πρόγραμμα εκπαίδευσης - κατάρτισης εσωτερικά στο δήμο και στην περιοχή του δήμου 

3. Συνέντευξη με επιλεγμένα στελέχη του δήμου βάσει του ερωτηματολογίου:
Αποφάσεις που λαμβάνονται στο τομέα δραστηριότητας τους (τι πληροφορίες απαιτούνται, πως συγκεντρώνονται και σε τι βαθμό είναι ψηφιοποιημένες, τυπολογία δραστηριοτήτων και αποφάσεων)
Συγκεκριμένα, 6-8 βασικές λειτουργίες του τομέα δραστηριότητας τους + έκτακτα ζητήματα, 
	σχετικές εισηγήσεις στελεχών του δήμου για την ανάπτυξη υποδομών – εφαρμογών πληροφορικής,  
	προσδιορισμό των αναγκών τους  για πληροφοριακή υποστήριξη των αποφάσεών τους και της παρακολούθησης της υλοποίησής τους, 
	δαπάνες για ΤΠΕ στο τομέα δραστηριότητας τους

επίπεδο αξιοποίησης ΤΠΕ και πλάνο ανάπτυξης στο τομέα δραστηριότητας τους
τι έχει αλλάξει με την εισαγωγή των ΤΠΕ στο τομέα δραστηριότητας τους
	πρόγραμμα εκπαίδευσης-κατάρτισης του προσωπικού του τομέα δραστηριότητας τους

Συνέντευξη με επιλεγμένα στελέχη του δήμου ή άλλων φορέων για την αποτύπωση στοιχείων της περιοχής του δήμου σχετικά με:
τις υφιστάμενες και μελλοντικές δικτυακές υποδομές της περιοχής του δήμου και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους για τις  δραστηριότητες του δήμου και την τοπική ανάπτυξη,
	υποδομές υποστήριξης και ανάπτυξης των ΤΠΕ στη περιοχή του δήμου, εταιρείες ΤΠΕ, υπηρεσίες, ψηφιακό περιεχόμενο, σχολικά εργαστήρια, ΤΕΙ, ΑΕΙ, κλπ.
	το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής του δήμου που ασχολείται επαγγελματικά ή/και εθελοντικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ. 
τον βαθμό χρήσης των υπολογιστών, του Διαδικτύου και ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην περιοχή του δήμου

5. Επίσης, κατά την διεξαγωγή των συνεντεύξεων, κατά περίπτωση θα διερευνήθηκαν  θέματα  όπως: 
το εύρος των υπηρεσιών (κατηγορίες εργασιών) που παρέχονται από κάθε μονάδα σύμφωνα με το οργανόγραμμα
	η ύπαρξη ανοιχτών πρότυπων και ανοιχτών αρχιτεκτονικών 
	τις υφιστάμενες και μελλοντικές δικτυακές υποδομές της περιοχής του δήμου και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους για τις  δραστηριότητες του δήμου και την τοπική ανάπτυξη
	τον βαθμό χρήσης των υπολογιστών, του Διαδικτύου και των βασικών εφαρμογών τους (ειδικές εφαρμογές για συγκεκριμένες υπηρεσίες του δήμου, εφαρμογές διαχείρισης πόρων, πληροφοριών, πλοήγηση σε πληροφορίες, χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κοκ)
	το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής του δήμου που ασχολείται επαγγελματικά ή/και εθελοντικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ.



