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Περίληψη  
 

 

 

Με θεωρητική αφετηρία το στρατηγικό μάνατζμεντ και τη θεωρία των πόρων και ικανοτήτων 

(resource-based view of firm) και με θεματικό άξονα την αναζήτηση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος (competitive advantage) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η παρούσα 

διπλωματική εργασία εστιάζει στη δομή V.R.I.O. (V.R.I.O. Framework). Ειδικότερα, εφαρμόζει το 

στρατηγικό εργαλείο V.R.I.O. για την αποτίμηση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου 

Φαρσάλων και τη διερεύνηση ύπαρξης πυρήνα ανταγωνισμού (core competence) σε αυτόν. 

Επιχειρεί μάλιστα με αυτό το εργαλείο να αναδείξει, το ενδεχόμενο διατηρήσιμο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα (sustainable competitive advantage) του Δήμου, αξιοποιώντας  τη φήμη της πόλης 

των Φαρσάλων ως γενέθλιου τόπου του ομηρικού Αχιλλέα. 
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Abstract  
 

 

This study focuses on V.R.I.O. Framework as an internal analysis' tool. On the theoretical basis of 

strategic management and the resource-based view, the current study implements this tool for 

analyzing and evaluating the internal environment of the Local Authority of Farsala and for 

identifying its core competence. The V.R.I.O. framework is also used to assess the possible 

sustainable competitive advantage of the Local Authority of Farsala. Specifically, the reputation of 

the city of Farsala as the birthplace of Homeric Achilles, is exploited as a strategic pore that leads to 

a sustainable competitive advantage. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχοντας ως θεωρητικό υπόβαθρο το στρατηγικό μάνατζμεντ, 

αναδεικνύει τη σημασία της εφαρμογής του στη δημόσια διοίκηση και πιο εξειδικευμένα στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την αναζήτηση εκείνων των ικανοτήτων ή πόρων, 

που αποτελούν ανταγωνιστικές ενδείξεις των οργανισμών και που με την αξιοποίηση του 

στρατηγικού εργαλείου V.R.I.O. (V.R.I.O. Framework) μπορούν να καταστούν το διατηρήσιμο 

ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. 

Ειδικότερα, η εργασία επικεντρώνεται στη διερεύνηση ύπαρξης πυρήνα ανταγωνισμού (core 

competence) και ενδεχόμενης διακριτής υπεροχής (distinctive competence) στο Δήμο Φαρσάλων. 

Επιλέγεται ο συγκεκριμένος Δήμος, αφενός μεν, γιατί η υπογράφουσα την παρούσα εργασία ζει και 

εργάζεται στο συγκεκριμένο Δήμο και αφετέρου, γιατί η εξωστρέφεια και η τουριστική 

ανταγωνιστικότητα της πόλης συγκαταλέγεται στις κύριες επιδιώξεις της στρατηγικής ανάπτυξης 

του Δήμου. Το ισχυρότερο βέβαια κίνητρο ενασχόλησης, με όρους στρατηγικού μάνατζμεντ, με το 

Δήμο Φαρσάλων και αναζήτησης του ανταγωνιστικού του πλεονεκτήματος είναι το γεγονός, ότι 

διαθέτει μια φήμη, ικανή να τον θέσει σε ανταγωνιστική τροχιά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η 

οποία έως τώρα παραμένει στρατηγικά ανεκμετάλλευτη.  

Η φήμη αυτή εδράζεται, τόσο σε μυθολογικές και φιλολογικές ερμηνείες, όσο και σε τοπογραφικά 

στοιχεία, τα οποία επιβεβαιώνουν την ταύτιση του μυκηναϊκού οικισμού των Φαρσάλων με την 

ομηρική Φθία, το γενέθλιο τόπο του Αχιλλέα. Η παρούσα λοιπόν, διπλωματική εργασία αφορμάται 

από την υπόθεση ότι, αν αξιοποιηθεί στρατηγικά η σύνδεση της σύγχρονης πόλης με τον ομηρικό 

Αχιλλέα, θα μπορούσε αυτή να αποτελέσει το ανταγωνιστικό, και εν δυνάμει διατηρήσιμο, 

πλεονέκτημα για το Δήμο Φαρσάλων. Από αυτή την υπόθεση ανακύπτουν στρατηγικής φύσεως 

ερωτήματα, των οποίων οι απαντήσεις συστήνουν το θεματικό πυρήνα της εργασίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

1.1 Εισαγωγικές Έννοιες του Στρατηγικού Μάνατζμεντ 

Στρατηγικό μάνατζμεντ είναι ένα σύνολο διοικητικών αποφάσεων και ενεργειών που καθορίζουν 

τη μακροχρόνια επίδοση μιας επιχείρησης. Στο πλαίσιό του εντάσσονται η ανίχνευση του 

περιβάλλοντός της, τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού, η διαμόρφωση στρατηγικής, 

δηλαδή ο μακροχρόνιος σχεδιασμός, η εφαρμογή της τεθείσας στρατηγικής και, τέλος, η 

αξιολόγηση και ο έλεγχος. Το στρατηγικό μάνατζμεντ ουσιαστικά αποτελεί μια περιεκτική 

προσέγγιση της διοίκησης, με σκοπό να βοηθήσει τους οργανισμούς να ευθυγραμμίσουν την 

οργανωτική τους κατεύθυνση με τους στόχους που έχουν θέσει για την επίτευξη της στρατηγικής 

αλλαγής. Ξεκινώντας αρχικά, από την έμφαση στο σχεδιασμό, το στρατηγικό μάνατζμεντ 

εξελίχθηκε να περιγράφει την ενοποίηση διαφόρων λειτουργιών, όπως την κατανομή των πόρων, 

τη διοίκηση πληροφοριών και τις διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης (Wheelen & Hunger, 2012)  

Το στρατηγικό μάνατζμεντ αναφέρεται στην πιο δύσκολη και σημαντική πρόκληση που 

αντιμετωπίζει οποιοσδήποτε οργανισμός, δημόσιος ή ιδιωτικός, στο πώς μέσα από τον 

ανταγωνισμό για επιβίωση και επικράτηση στο παρόν, θα τεθούν τα θεμέλια για μια επιτυχημένη 

πορεία στο μέλλον. Αυτή η πρόκληση είναι δύσκολη, καθώς η αντιμετώπιση του παρόντος και η 

πορεία προς το μέλλον περιλαμβάνει επιλογές, που φέρνουν τα διοικητικά στελέχη ενός 

οργανισμού αντιμέτωπα με πολύπλοκες συναλλαγές, με πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους 

ομάδες ενδιαφερομένων (stakeholders), και που αφορούν το σύνολο των επιχειρηματικών 

αποφάσεων (Γεωργόπουλος, 2013). 

Το επίκεντρο του στρατηγικού μάνατζμεντ είναι η διαχείριση της αλλαγής, είτε αυτή αφορά στο 

περιβάλλον, εσωτερικό και εξωτερικό, ενός οργανισμού είτε στον τρόπο διασύνδεσης των 

περιβαλλόντων αυτών, με τη βοήθεια κάποιων στρατηγικών. Με αυτή την έννοια, το στρατηγικό 

μάνατζμεντ δίνει τη δυνατότητα στα διοικητικά στελέχη να αναμένουν τις αλλαγές, παρέχοντας 

στους οργανισμούς κατευθύνσεις και δυνατότητα ελέγχου των αλλαγών αυτών σε μεγάλο βαθμό. 

Ακόμη, επιτρέπει στον οργανισμό να αξιοποιεί τις νέες ευκαιρίες που εμφανίζονται στο 

περιβάλλον, εξουδετερώνοντας παράλληλα απειλές για την εύρυθμη επιχειρησιακή τους 

λειτουργία. 
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Καθίσταται επομένως σαφές, ότι το στρατηγικό μάνατζμεντ αποτελεί μια συνεχής διαδικασία που 

περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που οδηγούν στην ανάπτυξη πλάνων, δράσεων και 

πολιτικών για την πραγματοποίηση των στρατηγικών στόχων ενός οργανισμού. Η ιδέα στην οποία 

θεμελιώνεται είναι, ότι οι οργανισμοί θα πρέπει να αναλύσουν το περιβάλλον τους και αφού 

λάβουν υπ’ όψιν τις εσωτερικές δυνάμεις και αδυναμίες τους και τις εξωτερικές ευκαιρίες και 

απειλές να δημιουργήσουν το μέλλον τους. Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο στρατηγικού μάνατζμεντ 

περιλαμβάνει τα παρακάτω τέσσερα στάδια:  

1) την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος (environmental scanning),  

2) τη διαμόρφωση της στρατηγικής (strategy formulation or development),  

3) την υλοποίηση της στρατηγικής (strategy implementation or deployment) και  

4) την αξιολόγηση και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της στρατηγικής (evaluation and control).  

Το στρατηγικό μάνατζμεντ ως μία περιεκτική και συνεχής διαδικασία μάνατζμεντ, στοχεύει στη 

διαμόρφωση και στην υλοποίηση αποτελεσματικών στρατηγικών, προσεγγίζοντας επιχειρηματικές 

ευκαιρίες και προκλήσεις. Συγκεκριμένα, απαντά στα εξής κρίσιμα ερωτήματα: 

1. Πού βρίσκεται ο οργανισμός σήμερα; Ποια είναι η υφιστάμενη κατάστασή του; (Strategic 

Analysis - SWOT) 

2. Πού θέλει να φτάσει; (Strategic Choice & Formulation)  

3. Πώς θα φτάσει εκεί και σε πόσο χρόνο; (Strategy Implementation).  

Ειδικότερα, το στρατηγικό μάνατζμεντ συνίσταται σε τέσσερις στρατηγικές δραστηριότητες:  

1. Ανίχνευση Περιβάλλοντος: Περιλαμβάνει την ανάλυση του εξωτερικού και του εσωτερικού 

περιβάλλοντος μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Η ανάλυση των ευκαιριών και των 

απειλών στο εξωτερικό -πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό, αλλά και 

ανταγωνιστικό-περιβάλλον, καθώς και των δυνάμεων και των αδυναμιών στο εσωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης οδηγούν στην υπόδειξη των σημείων που η επιχείρηση μπορεί 

να εκμεταλλευτεί, ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί της (objectives) και να έχει μια θέση 

υπεροχής έναντι των ανταγωνιστών της.  

2. Διαμόρφωση Στρατηγικής: Κατά τη διαμόρφωση της στρατηγικής καθορίζεται η αποστολή, 

οι σκοποί και αναπτύσσονται οι στρατηγικές και οι πολιτικές που η επιχείρηση/οργανισμός 

θα εφαρμόσει. Για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων σκοπών της επιχείρησης 

λαμβάνονται υπόψη οι ευκαιρίες και οι απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος καθώς και οι 

δυνάμεις και οι αδυναμίες του εσωτερικού περιβάλλοντος. Οι ενέργειες και οι αποφάσεις 
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των στελεχών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής είναι μεγάλης σημασίας, καθώς από 

τη σωστή σύλληψη της στρατηγικής εξαρτάται η δυνατότητα απόκτησης στρατηγικού 

πλεονεκτήματος έναντι του ανταγωνισμού. 

3. Υλοποίηση Στρατηγικής: Είναι στην ουσία η φάση εκτέλεσης του στρατηγικού μάνατζμεντ, 

κατά την οποία είναι δυνατόν να προκύψουν σημαντικές αλλαγές στην κουλτούρα, στη 

δομή και στον τρόπο διοίκησης του οργανισμού. Στρατηγικές και πολιτικές τίθενται σε 

λειτουργία μέσω της υλοποίησης των προγραμμάτων, του προϋπολογισμού και των 

διαδικασιών. Αναλυτικότερα (Wheelen & Hunger, 2012): 

α) Τα προγράμματα αποτελούν τις απαιτούμενες ενέργειες για την επίτευξη του 

σχεδιασμού της στρατηγικής. Είναι ο καθορισμός των επιμέρους διαδικασιών ή 

βημάτων που απαιτούνται για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδίου. 

 β) Ο προϋπολογισμός εκφράζει το κόστος των αναφερόμενων προγραμμάτων σε 

χρηματικούς πόρους. Ο προϋπολογισμός είναι ουσιαστικά η ποσοτική έκφραση ενός 

προγράμματος, η ανάλυση του πόσο θα κοστίσει σε μία επιχείρηση μια συγκεκριμένη 

διαδικασία, καθώς και των κερδών που αναμένονται από αυτή. Αποτελεί το σύνδεσμο 

ανάμεσα στη στρατηγική της επιχείρησης και τις χρηματοοικονομικές της υπηρεσίες και 

στην πράξη καθορίζει το ποια στρατηγικά προγράμματα θα εφαρμοσθούν.  

γ) Οι διαδικασίες είναι οι λειτουργίες εκείνες της επιχείρησης, οι οποίες μπορούν αν 

υποδιαιρεθούν σε έναν συγκεκριμένο αριθμό επιμέρους απλών -και τις περισσότερες 

φορές- συχνά επαναλαμβανόμενων ενεργειών. Οι διαδικασίες περιγράφουν με κάθε 

λεπτομέρεια το σύνολο των ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιηθούν με σκοπό να 

υλοποιηθούν τα προγράμματα. 

4.  Αξιολόγηση και Έλεγχος: Είναι το τελικό στάδιο του στρατηγικού μάνατζμεντ, στο οποίο 

καταγράφονται όλα τα πραγματικά αποτελέσματα των διαδικασιών και των στρατηγικών 

και στη συνέχεια συγκρίνονται με τα επιθυμητά. Αν και η αξιολόγηση και ο έλεγχος είναι 

το τελευταίο κύριο στοιχείο των στρατηγικών διαδικασιών, μπορεί να φανερώσει αδυναμίες 

στα ήδη υλοποιούμενα στρατηγικά σχέδια και επομένως να ενεργοποιήσει την όλη 

διαδικασία από την αρχή. Ο έλεγχος σε έναν οργανισμό είναι βασικό στοιχείο για τον 

επαναπροσδιορισμό των στόχων που καλύπτουν τις ανάγκες του, αλλά και την αξιολόγηση 

ατόμων και δραστηριοτήτων. 

Συνοψίζοντας, το στρατηγικό μάνατζμεντ αναφέρεται σε ένα σύνολο αποφάσεων και πράξεων, που 

αφορούν ολόκληρο το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση, το σύνολο των πόρων 

που αυτή διαθέτει, καθώς και την αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των δύο (Γεωργόπουλος, 2013). Οι 

υπεύθυνοι λοιπόν, της επιχείρησης για τη διαμόρφωση της στρατηγικής, εστιάζοντας στην 
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αξιολόγηση και στην παρακολούθηση των ευκαιριών και των απειλών του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, υπό το πρίσμα των δυνάμεων και των αδυναμιών του εσωτερικού περιβάλλοντος, 

λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις με σκοπό την επίτευξη των τιθέμενων στόχων και κατ' 

επέκταση την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης επίδοσης της επιχείρησης. 

 

1.2  Η Σημασία του Στρατηγικού Μάνατζμεντ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Στο σύγχρονο ταραχώδες περιβάλλον των σύνθετων δημοσίων προβλημάτων και των ραγδαίων και 

μη προβλέψιμων αλλαγών, o δημόσιος τομέας δεν θα μπορέσει να επιβιώσει, εάν δεν αλλάξει 

ουσιαστικά και πραγματικά. Το στρατηγικό μάνατζμεντ αποτελεί πλέον το νομιμοποιητικό λόγο 

διοικητικών αλλαγών, που μπορεί να αναμορφώσει άρδην την εικόνα των δημόσιων υπηρεσιών. 

Με το στρατηγικό μάνατζμεντ επαναπροσανατολίζεται η πραγματική τους δράση, η οποία εφεξής 

αποδίδει ειδικό βάρος στο εξωτερικό τους περιβάλλον. Έτσι, από το παραδοσιακό γραφειοκρατικό 

πρότυπο, του οποίου γνώρισμα είναι η εσωστρέφεια, το στρατηγικό μάνατζμεντ εισάγει την 

εξωστρέφεια στις δημόσιες υπηρεσίες με στόχο την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη 

λειτουργία τους και κατ' επέκταση την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών (Μιχαλόπουλος, 

2003).  

Η κατάσταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.) είναι η ίδια με την κατάσταση στο δημόσιο τομέα. 

Η έλλειψη μέτρων ουσίας με στοχευμένη στρατηγική, σε συνδυασμό με τη διερχόμενη κρίση του 

χρηματοοικονομικού συστήματος, έχει καταλυτικές αρνητικές επιπτώσεις στην οργάνωση και 

λειτουργία της Τ.Α. και οδηγεί σε κατάρρευση το παρόν, παρωχημένο, γραφειοκρατικό μοντέλο 

διοίκησης της. Η Τ.Α. σε έναν κόσμο επιταχυνόμενων και μεγάλων προκλήσεων και ισχυρών 

τάσεων, δημογραφικών, κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και τεχνολογικών, καλείται να 

ανταπεξέλθει με ικανή ηγεσία και στρατηγικό μάνατζμεντ, ώστε να αποκατασταθεί η χαμένη αίγλη 

της και κυρίως η κλονισμένη εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντί της. 

Παρότι το στρατηγικό μάνατζμεντ πρωτοεμφανίστηκε και κυριάρχησε στον ιδιωτικό τομέα, 

εντούτοις την τελευταία δεκαπενταετία παρατηρείται αύξηση του ενδιαφέροντος για εφαρμογή του 

στο δημόσιο τομέα. Ήδη από τη δεκαετία του ΄80 στο Δημόσιο έχουν λάβει χώρα μια σειρά 

μεταρρυθμίσεων, απόρροια της αυξημένης επίγνωσης της σημαντικότητας της ποιότητας στο 

δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με τον Osborne και Gaebler (1992), το στρατηγικό μάνατζμεντ 

εμφανίζεται ως αναπόσπαστο μέρος καινοτόμων πρακτικών μάνατζμεντ, σχεδιασμένων να 

«ανακαλύψουν εκ νέου» ή να «εκσυγχρονίσουν» τη δημόσια διακυβέρνηση. Το στρατηγικό 
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μάνατζμεντ θεωρείται, λοιπόν, το πιο αποτελεσματικό στρατηγικό εργαλείο για τη μετάβαση από 

τη δημόσια γραφειοκρατία σε μια πιο υπεύθυνη, καινοτόμο και ανταγωνιστική δημόσια διοίκηση. 

Η ανάγκη για πρακτικές στρατηγικού μάνατζμεντ στο δημόσιο τομέα προκύπτει, όταν οι δημόσιοι 

οργανισμοί αρχίζουν να μετακινούνται από σχετικώς σταθερά περιβάλλοντα σε νέα, ταχέως 

μεταβαλλόμενα και περισσότερο ανταγωνιστικά, αλλά και πιο ανεπαρκή σε πόρους περιβάλλοντα 

(Montanari and Bracker, 1986). Σ' αυτή την περίπτωση, το επίκεντρο της προσοχής της δημόσιας 

διοίκησης αρχίζει να μετατοπίζεται από την οργανωτική συντήρηση στην οργανωτική αλλαγή 

(Ferlie et al., 1996). Σύμφωνα μάλιστα, με τους Steiner (1979) και Barry (1986), το στρατηγικό 

μάνατζμεντ, ανεξαρτήτως των λόγων που ένας δημόσιος και όχι κερδοσκοπικός οργανισμός 

εμπλέκεται σε αυτό, μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να εξασφαλίζει τη μελλοντική του 

κατεύθυνση, να υιοθετεί στρατηγική σκέψη και να αναπτύσσει αποτελεσματικές στρατηγικές, να 

θέτει στρατηγικές προτεραιότητες, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις ραγδαίως μεταβαλλόμενες 

περιβαλλοντικές συνθήκες, να θεμελιώνει την επικοινωνία, τη συνεργασία και την τεχνογνωσία, να 

επιλύει σημαντικά οργανωσιακά προβλήματα και να βελτιώνει την οργανωτική του επίδοση 

(Mansour, Mohammad & Abdulaziz, 2013). 

Πρέπει να καταστεί σαφές, ότι το στρατηγικό μάνατζμεντ ενός δημόσιου οργανισμού δεν είναι 

απλώς μια διαδοχική διαδικασία σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης, αλλά κυρίως μια 

διαρκώς εξελισσόμενη διαδικασία μάνατζμεντ με τρέχοντα χαρακτήρα, που προϋποθέτει τα εξής 

(Poister & Streib, 1999): 

1. Συνεχή παρακολούθηση της εναρμόνισης μεταξύ του οργανισμού και του περιβάλλοντός 

του, παρακολουθώντας τις εξωτερικές τάσεις και δυνάμεις, που ενδεχομένως έχουν επίδραση 

στον οργανισμό 

2. Διαμόρφωση και ξεκάθαρη επικοινωνία του οράματος και της αποστολής του Δήμου, τόσο 

στους άμεσα (εσωτερικό περιβάλλον) όσο και στους έμμεσα (εξωτερικό περιβάλλον) 

εμπλεκομένους στην οργάνωση και λειτουργία του 

3. Δημιουργία στρατηγικής ατζέντας/προγράμματος σε ποικίλα επίπεδα και σε όλα τα τμήματα 

του οργανισμού, ως κινητήριος μοχλός στη λήψη όλων των στρατηγικών αποφάσεων 

4. Ολοκληρωμένη παρακολούθηση, υποστήριξη και αποτίμηση όλων των διαδικασιών 

στρατηγικού μάνατζμεντ 

Ο απώτερος σκοπός του στρατηγικού μάνατζμεντ σε ένα δημόσιο οργανισμό και κατ’ επέκταση σε 

ένα Δήμο είναι η εξασφάλιση της διαρκούς δέσμευσης όλων των εμπλεκομένων στην αποστολή και 

στο όραμά του, η διαμόρφωση μιας κουλτούρας υποστηρικτικής των στρατηγικών του σκοπών και 
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η διατήρηση της εστίασης του οργανισμού στις αρχές, διαδικασίες και πρακτικές του στρατηγικού 

μάνατζμεντ (Poister & Streib, 1999).  

Το στρατηγικό μάνατζμεντ, αν και είναι εξίσου σημαντικό στο δημόσιο τομέα όσο και σε 

οποιονδήποτε άλλο τομέα της οικονομίας, ωστόσο, τείνει να είναι πιο σύνθετο απ’ ότι στον 

αντίστοιχο ιδιωτικό. Αυτό συμβαίνει, γιατί εμπεριέχει πολλαπλούς στόχους και η υλοποίησή του 

υπαγορεύεται από ποικίλες πολιτικές, είτε εθνικές είτε τοπικές, ενώ συχνά διαμορφώνεται από 

απρόοπτα γεγονότα και πολιτικές πιέσεις.  

Σε επίπεδο Τ.Α., το στρατηγικό μάνατζμεντ καλείται να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (Local 

Government Association, 2012):  

 να θέτει ξεκάθαρους στρατηγικούς σκοπούς και συναφείς προτεραιότητες 

  να αντιλαμβάνεται τη μεταβλητότητα του εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως αυτή 

εκφράζεται στις τάσεις της κυβερνητικής πολιτικής, στη φύση της τοπικής οικονομίας και 

στις ευκαιρίες και απειλές ως προς τις υπηρεσίες 

 να μην περιορίζεται σε ασκήσεις επί χάρτου, αλλά να έχει αντίκρισμα στην πραγματικότητα 

και ρεαλιστική εφαρμογή 

 να συνδιαμορφώνεται και να επικοινωνείται από όλους, όσοι συμμετέχουν στην εφαρμογή 

του, όπως μέλη Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), ανώτερα διοικητικά στελέχη, υπαλληλικό 

προσωπικό, συνεργαζόμενες υπηρεσίες και τοπικοί σύλλογοι 

 να αντιστέκεται στον εφησυχασμό και να εμπνέει τη δημιουργικότητα, την επινοητικότητα, 

τη διορατικότητα και την καινοτομία 

Στο πλαίσιο της Τ.Α., το στρατηγικό μάνατζμεντ βοηθάει το Δ.Σ. να διατυπώνει με σαφήνεια τη 

μελλοντική κατεύθυνση του Δήμου, μέσω καθορισμού του οράματος, της αποστολής και των μεσο-

μακροπρόθεσμων σκοπών του. Επίσης, o καθορισμός στρατηγικών προτεραιοτήτων αποτελεί για 

το Δ.Σ. μέσο έκφρασης φιλοδοξιών και συγχρόνως δέσμευσης, ότι οι περιορισμένοι πόροι του 

Δήμου αναλώνονται με τον αποδοτικότερο τρόπο, αποκλειστικά για ζητήματα βαρύνουσας 

σημασίας στην τοπική κοινωνία. Οι δημότες, άλλωστε, επιθυμούν η δημοτική αρχή με το Δ.Σ. να 

αξιοποιεί επαρκώς και οικονομικά τους διατιθέμενους πόρους και όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά, 

με την έννοια όχι μόνο "να κάνουν τα πράγματα σωστά", αλλά "να κάνουν τα σωστά πράγματα". 

Επιπρόσθετα, όπως όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί, έτσι και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.) έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τη διαχείριση της αλλαγής. Οι σύνθετες απαιτήσεις 

τόσο της κυβέρνησης όσο και της τοπικής κοινότητας από την Τ.Α., θέτουν σε εγρήγορση τα μέλη 

του Δ.Σ. και τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, ώστε να διαχειριστούν στρατηγικά την αλλαγή. Κάτι 
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τέτοιο βέβαια, προϋποθέτει σταθερή εστίαση στις στρατηγικές προτεραιότητες, σε ό,τι δηλαδή, έχει 

αξία για όσους έχουν μερίδιο στην  αποτελεσματική άσκηση της τοπικής διακυβέρνησης. Με τη 

βοήθεια του στρατηγικού, λοιπόν, μάνατζμεντ το Δ.Σ. και η ανώτατη διοίκηση σχεδιάζει τη 

μελλοντική της κατεύθυνση σε μια κοινή στρατηγική βάση, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τους 

διαθέσιμους πόρους του οργανισμού, τις ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερoμένων 

(stakeholders) και τις ισχύουσες περιβαλλοντικές συνθήκες (Local Government Association, 2012). 

Η Τ.Α. ως τριτοβάθμιος φορέας δημόσιας διοίκησης, καλείται να εξασφαλίσει σε τοπικό επίπεδο, 

εκτός από την οικονομική, πολιτική και κοινωνική σταθερότητα, την ανταπόκριση στις 

αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας για μια πολιτο-κεντρική και υψηλής 

ποιότητας παροχή δημοτικών υπηρεσιών. Η σημασία του στρατηγικού μάνατζμεντ ως 

αποτελεσματικoύ εργαλείου ενδυνάμωσης της διοικητικής επίδοσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

αποτελεί την τελευταία δεκαπενταετία, θέμα μείζονος ενδιαφέροντος σε αρκετές αναπτυγμένες 

χώρες (Mansour, Mohammad & Abdulaziz, 2013). 

Ειδικότερα, η ιδέα του στρατηγικού μάνατζμεντ και οργανωτικού μετασχηματισμού, όπως 

διατυπώθηκε από τους Osborne και Gaebler (1992), αποτέλεσε το έναυσμα για συντονισμένες 

προσπάθειες ενίσχυσης του διοικητικού ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις Η.Π.Α.. Βάσει 

σχετικής έρευνας (Berry & Wechsler, 1995) που διεξήχθη στο δημόσιο τομέα, η πλειονότητα των 

υπηρεσιών εφαρμόζει στρατηγικό σχεδιασμό και κατ΄ επέκταση στρατηγικό μάνατζμεντ, ως την 

πιο ενδεδειγμένη μέθοδο επιτυχούς καθορισμού στρατηγικής κατεύθυνσης και σκοπών. Αντίστοιχη 

έρευνα, που έλαβε χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο (Flynn & Talbot, 1996), ανέδειξε το στοιχείο του 

ανταγωνισμού ως κινητήρια δύναμη για την αναθεώρηση της υπάρχουσας δημόσιας διοικητικής 

οργάνωσης και λειτουργίας. Αποδείχτηκε, δηλαδή, ότι ο ανταγωνισμός γεννά την ανάγκη για 

στρατηγική σκέψη, διαμόρφωση και υλοποίηση. Από την ίδια έρευνα προέκυψε επίσης, ότι η 

ανάληψη του στρατηγικού σχεδιασμού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση γίνεται ως επί το πλείστον από 

την κεντρική κυβέρνηση.  

Συνήθως, το ισχυρότερο κίνητρο ενασχόλησης με το στρατηγικό μάνατζμεντ στην Τ.Α. είναι το 

ολοένα μεταβαλλόμενο, ανταγωνιστικό και αβέβαιο περιβάλλον που καθιστά αναγκαία την αλλαγή 

σε έναν οργανισμό (Naschold and Daley, 1999). Αξιοσημείωτα  ακόμη, κίνητρα είναι η επιθυμία 

ενός Δήμου να αναπτύσσει βελτιωμένες ή επιπρόσθετες υπηρεσίες, να αξιοποιεί οικονομικές 

ευκαιρίες για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, να ικανοποιεί  τις ανάγκες και 

προσδοκίες των δημοτών αυξάνοντας ταυτόχρονα την εμπιστοσύνη τους ως προς την 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υπηρεσιών του, καθώς και να εμφυσύει στα 
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εμπλεκόμενα μέλη του, αιρετούς και υπαλλήλους, στρατηγικό όραμα για το μέλλον του Δήμου 

(Nutt and Backoff, 1992). 

Οι παράγοντες που συνδέονται με το εύρος  της εφαρμογής στρατηγικού μάνατζμεντ στην Τ.Α. 

είναι οι ακόλουθοι τέσσερις σύμφωνα με τους Mansour, Mohammad & Abdulaziz (2013): 

1. Ηγετικά χαρακτηριστικά (Leadership Traits). Αναφέρονται: α) στο βαθμό ικανότητας της 

ηγεσίας να οργανώνει, να επιβλέπει και να διαχειρίζεται ζητήματα β) στο βαθμό 

διορατικότητας, ως ικανότητας να επαναπροσδιορίζει τον σκοπό του οργανισμού, να 

προβαίνει σε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και να προβλέπει καταστάσεις (Bryson, 1988) γ) 

στo πεδίο ελέγχου, το οποίο αναφέρεται στο βαθμό που τα άτομα πιστεύουν ότι μπορούν να 

ελέγξουν γεγονότα που τους επηρεάζουν, διακρίνοντάς τα σε "εσωτερικά", όταν θεωρούν τα 

συμβάντα της ζωής τους ως αποτέλεσμα της δικής τους συμπεριφοράς και δράσης, και σε 

"εξωτερικά", όταν εκλαμβάνουν τα γεγονότα ως προκαθορισμένα από την τύχη, μοίρα ή 

άλλους ανθρώπους. 

2. Οργανωτική Κουλτούρα (Organization Culture). Αναφέρεται: α) στο επίπεδο επιθυμητής 

συνεργασίας/συναίνεσης από το προσωπικό ενός οργανισμού για αντιμετώπιση μιας 

δοκιμασίας, β) στο βαθμό  αφοσίωσης, ομόθυμης και περήφανης ολοκλήρωσης μιας 

διαδικασίας με το βέλτιστο τρόπο. 

3. Οργανωτική Δομή (Organization Structure). Αναφέρεται: α) στο βαθμό 

ιεραρχίας/οργανογράμματος, σαφούς καθορισμού καθηκόντων/αρμοδιοτήτων, 

εξουσιοδότησης και δομικής ευελιξίας υπό τη μορφή υιοθέτησης αλλαγών, β) στην έκταση, 

στον τρόπο και στα εργαλεία/μηχανισμούς του συντονισμού μεταξύ 

εργασιών/προγραμμάτων, γ) στο επίπεδο επικοινωνίας ιεραρχικά από πάνω προς τα κάτω 

και αντίστροφα, και στο επίπεδο συμμετοχής του προσωπικού στην οργανωτική επικοινωνία. 

4. Διαστάσεις εξαρτημένης μεταβλητής (Dimensions of Dependent Variable), εν προκειμένω της 

έκτασης εφαρμογής του στρατηγικού μάνατζμεντ στην Τ.Α. συνίστανται από: πληρότητα 

συστημάτων, καθορισμένη κατεύθυνση και αποστολή, βάθος ανάλυσης, δεξιότητες 

υλοποίησης και μηχανισμό ανατροφοδότησης και αξιολόγησης/ελέγχου (Certo & Peter, 

1990). 

Η επιτυχής εφαρμογή του στρατηγικού μάνατζμεντ στο δημόσιο τομέα και ειδικότερα στην Τ.Α., 

προϋποθέτει ύπαρξη ικανοτήτων του οργανισμού, όπως ικανότητα διαχείρισης, ισχυρή δομή, 

κουλτούρα, ηγεσία και οργανωτική δομή (Vinzant and Vinzant, 1996). Επιπλέον, προϋποθέτει την 

αμοιβαία αφοσίωση αιρετών και διορισμένων διευθυντικών στελεχών, καθώς και άλλων 

εξωτερικών άμεσα εμπλεκομένων (stakeholders) στον οργανισμό, σε κοινές αξίες, αποστολή και 

όραμα, σε ένα πλαίσιο κοινής στρατηγικής δέσμευσης. Την αμοιβαιότητα αυτή υπαγορεύει και η 
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ίδια η ενωτική φύση του στρατηγικού μάνατζμεντ, που διασφαλίζει την αίσθηση ασφαλούς 

κατεύθυνσης στον οργανισμό για την επίτευξη των τιθέμενων στρατηγικών σκοπών και στόχων 

(Poister & Streib, 1999). 

Ανεξαρτήτως μεγέθους και σύστασης, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες αδυνατούν να επιτύχουν 

βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, αν δεν διαθέτουν επαρκώς αναπτυγμένες 

ικανότητες στρατηγικού μάνατζμεντ. Στην πραγματικότητα, σε μακρό-επίπεδο, το στρατηγικό 

μάνατζμεντ δίνοντας έμφαση στη διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικής γίνεται συνώνυμο της 

επίτευξης στρατηγικών σκοπών και κατ’ επέκταση της οργανωτικής αλλαγής, που είναι και το 

ζητούμενο στο δημόσιο τομέα. Μπορεί να αποτελέσει το όχημα της οργανωτικής αλλαγής για 

ικανούς ηγέτες με όραμα και αναπτυγμένες δεξιότητες μάνατζμεντ, που μπορούν να εξασφαλίσουν 

τα εχέγγυα για την επιβίωση του οργανισμού στο ανταγωνιστικό παρόν (Poister & Streib, 1999).  

Οι αρχές του στρατηγικού μάνατζμεντ, επομένως, εκφράζουν μια καινούρια διοικητική κουλτούρα 

και νέα αντίληψη διοίκησης στο χώρο της Τ.Α.. Μέσω του στρατηγικού μάνατζμεντ τα διευθυντικά 

στελέχη ενός Δήμου μπορούν να ηγηθούν πιο  αποτελεσματικά και αποδοτικά. Ειδικότερα, έχουν 

τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο 

ανταγωνιστικό τους περιβάλλον, λαμβάνοντας καταρχήν τις στρατηγικές εκείνες αποφάσεις, που 

αφορούν σε ολόκληρο το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί ο Δήμος και στο σύνολο των 

διαθέσιμων πόρων, που διατίθενται για το βέλτιστο αποτέλεσμα. Γενικά, το στρατηγικό μάνατζμεντ 

επιτρέπει στα ανώτατα διοικητικά στελέχη να βασίζονται σε μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις και 

προβλέψεις όσον αφορά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και όχι σε στιγμιαίες, σπασμωδικές και 

εκ των υστέρων, συνήθως, κινήσεις. Κατά δεύτερον, μπορούν να προβαίνουν σε κατάλληλες 

στρατηγικές ενέργειες, όπως η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και καινοτομιών, που συντελούν στη 

βελτίωση της προσφερόμενης ποιότητας και στη μείωση του κόστους παροχής δημοτικών 

υπηρεσιών. 

Συμπερασματικά, η εφαρμογή πρακτικών στρατηγικού μάνατζμεντ στην Τ.Α., συμβάλλει στην 

αποτελεσματική, αποδοτική και ευέλικτη επίδοση των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Για τη 

μακροπρόθεσμη εξασφάλιση της ποιότητας των δημοτικών υπηρεσιών, η Τ.A. καλείται να 

προσαρμοστεί στις επιταγές του σύγχρονου δυναμικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, του εν 

γένει διαρκώς μεταβαλλόμενου εξωτερικού περιβάλλοντος και της οργανωτικής επιχειρηματικής 

στρατηγικής. Η προσαρμογή αυτή είναι συνώνυμη της αναθεώρησης της δομής και αλλαγής 

λειτουργίας των υπηρεσιών της, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα του 

δημόσιου τομέα, με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του κόστους, υπό τις ισχύουσες περιστάσεις. Το 

αποτέλεσμα του στρατηγικού μάνατζμεντ στην Τ.Α., δεν μπορεί παρά να είναι ο μετασχηματισμός 
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του γραφειοκρατικού δημόσιου τομέα σε μια περισσότερο υπεύθυνη, καινοτόμο και ανταγωνιστική 

διοίκηση (Mansour, Mohammad & Abdulaziz, 2013). 

 

1.2.1 Εφαρμογή του στρατηγικού μάνατζμεντ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Το στρατηγικό μάνατζμεντ ορίζεται ως μια συστηματική διαδικασία για τη διοίκηση  του 

οργανισμού και τη μελλοντική του κατεύθυνση σε συνάρτηση με το περιβάλλον του, με τέτοιο 

τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής και ασφαλής από εκπλήξεις επιτυχία του (Ansoff, 1984; 

Berry, 1995). Περιλαμβάνει τη διαδικασία καθορισμού της αποστολής και των σκοπών του 

οργανισμού καθώς και τη διαδικασία διαμόρφωσης, υλοποίησης και αξιολόγησης της στρατηγικής 

του. To στρατηγικό μάνατζμεντ μπορεί να εκληφθεί ως μια σειρά βημάτων που καλύπτουν τις εξής 

δραστηριότητες: της ανάλυσης, αφενός των ευκαιριών και απειλών του εξωτερικού περιβάλλοντος 

και αφετέρου των δυνάμεων και αδυναμιών του οργανισμού στο εσωτερικό του περιβάλλον, του 

προσδιορισμού των ενδιαφερόμενων ομάδων (stakeholders), του καθορισμού της αποστολής και 

του σκοπού του οργανισμού, της διαμόρφωσης στρατηγικών, εναρμονίζοντας τα δυνατά και τα 

αδύνατα σημεία του οργανισμού με τις ευκαιρίες και απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος, της 

υλοποίησης των στρατηγικών και, τέλος, της συμμετοχής στη στρατηγική δραστηριοτήτων ελέγχου 

για την αποτίμηση της προόδου υλοποίησης και επίτευξης των καθορισμένων σκοπών (Mansour, 

Mohammad & Abdulaziz, 2013). 

Ενδεικτικά, με βάση το υπόδειγμα του στρατηγικού μάνατζμεντ, όπως διατυπώθηκε από τους 

Wheelen και Hunger (2012), το οποίο αποτελείται από τέσσερις στρατηγικές δραστηριότητες 

(Ανίχνευση Περιβάλλοντος, Διαμόρφωση Στρατηγικής, Υλοποίηση Στρατηγικής, Αξιολόγηση και 

Έλεγχος) επιχειρείται η περιγραφή της εφαρμογής του στρατηγικού μάνατζμεντ σε Οργανισμό 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). 

Στο πρώτο στάδιο ερευνάται και αναλύεται το εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον του 

οργανισμού. Με την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού, θα πρέπει να 

αναγνωρίζουμε τις ευκαιρίες αλλά και τις απειλές που αντιμετωπίζει ο οργανισμός. Οι ευκαιρίες 

και οι απειλές δεν είναι τίποτα άλλο, παρά οι εξωτερικές περιβαλλοντικές τάσεις που βελτιώνουν ή 

εμποδίζουν αντίστοιχα, την οργανωσιακή επίδοση της επιχείρησης (Pearce & Robinson, 1997). 

Αυτή η ανάλυση δεν είναι και πολύ εύκολη, αν συνυπολογίσουμε και το βαθμό πολυπλοκότητας 

του περιβάλλοντος, αλλά και τους ταχείς ρυθμούς αλλαγής του. Πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί, 

ότι για κάθε οργανισμό, οι ευκαιρίες και οι απειλές είναι διαφορετικές. Μία ευκαιρία για έναν 

οργανισμό μπορεί κάλλιστα να αποτελεί απειλή για έναν άλλο.  
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Το εσωτερικό περιβάλλον ενός Ο.Τ.Α. αποτελείται από τη δομή του Δήμου, την κουλτούρα του 

αλλά και τους πόρους τους οποίους διαθέτει. Με την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος του 

οργανισμού στοχεύουμε στην ανεύρεση εκείνων των μεταβλητών, που μπορούν να αποτελούν 

δυνάμεις ή αδυναμίες του οργανισμού (Γεωργόπουλος, 2013). Μια μεταβλητή χαρακτηρίζεται ως 

δύναμη όταν μπορεί να αποτελέσει πηγή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τον οργανισμό. 

Με την ίδια λογική, αδυναμία είναι μια κατάσταση που θέτει τον οργανισμό σε κατάσταση 

ανταγωνιστικού μειονεκτήματος. Σε κάθε περίπτωση, η ανάπτυξη ανταγωνιστικών στρατηγικών 

απαιτεί τα διευθυντικά στελέχη να κατανοήσουν πώς οι δυνάμεις και οι αδυναμίες του Δήμου 

διαφέρουν από αυτές των ανταγωνιστών Δήμων. 

Κατά την ανίχνευση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του Ο.Τ.Α., ο Δήμος βρίσκεται 

πλέον σε θέση να εφαρμόσει τη στρατηγική ανάλυση με το ακρωνύμιο S.W.O.T. (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats). Η βασική επιδίωξη της ανάλυσης S.W.O.T. είναι η 

αναγνώριση εκείνων των στρατηγικών που ευθυγραμμίζουν, εναρμονίζουν και συνδυάζουν τους 

πόρους και τις ικανότητες του οργανισμού με τις απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος στο 

οποίο δραστηριοποιείται ο οργανισμός (Hill & Jones, 2001). Ειδικότερα, όμως, για την εκτίμηση 

του εσωτερικού περιβάλλοντος του Ο.Τ.Α., προκρίνεται η εφαρμογή της στρατηγικής ανάλυσης με 

το ακρωνύμιο V.R.I.O. (Barney & Hesterly, 2012). Επιδίωξη της ανάλυσης V.R.I.O. (Value, 

Rareness, Imitability, Organization) είναι να βοηθήσει τα ανώτατα διοικητικά στελέχη του Δήμου,  

να αναγνωρίζουν τις ενδεχόμενες πηγές ανταγωνισμού στον οργανισμό και με την κατάλληλη 

ενοποίηση των διατιθέμενων πόρων και ικανοτήτων του, να εξασφαλίζουν το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα του Δήμου και να το αναζωογονούν. 

Το δεύτερο στάδιο του υποδείγματος του στρατηγικού μάνατζμεντ είναι η διαμόρφωση 

στρατηγικής. Αφού, κανένας Ο.Τ.Α. δεν έχει απεριόριστους πόρους τα διευθυντικά στελέχη πρέπει 

να αποφασίσουν, ποιες εναλλακτικές στρατηγικές ταιριάζουν περισσότερο στο Δήμο. Η 

διαμόρφωση της στρατηγικής δεσμεύει τον οργανισμό σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, συγκεκριμένες 

αγορές και συγκεκριμένους πόρους και τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για ένα συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα. Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι, η διαμόρφωση της στρατηγικής είναι το σύνολο των 

διαδικασιών που περιλαμβάνονται στη δημιουργία ή στον καθορισμό των στρατηγικών του 

οργανισμού. 

Ειδικότερα, η διαμόρφωση της στρατηγικής περιλαμβάνει την αποστολή, τους σκοπούς, τις 

στρατηγικές και τις πολιτικές. Αποστολή (mission) ενός Ο.Τ.Α. είναι ο λόγος ή η αιτία ύπαρξης 

του. Εξηγεί επίσης, τι μπορεί να προσφέρει ο οργανισμός στην τοπική κοινωνία. Ως σκοποί 

(objectives) θεωρούνται τα τελικά αποτελέσματα μιας σχεδιασμένης δραστηριότητας. Οι σκοποί 
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πρέπει να δηλώνουν, τι πρέπει να πραγματοποιηθεί και μέχρι πότε. Οι στρατηγικές (strategies) ενός 

Ο.Τ.Α. διαμορφώνουν ένα αναλυτικό σχέδιο, που στηρίζει το πώς ο οργανισμός θα πετύχει την 

αποστολή και τους σκοπούς του. Οι στρατηγικές ενός οργανισμού διακρίνονται σε επιχειρησιακή, 

επιχειρηματική και λειτουργική στρατηγική. Τέλος, οι πολιτικές (policies) είναι οι κατευθυντήριες 

γραμμές για τη λήψη μιας απόφασης, που συνδέουν τη διαμόρφωση της στρατηγικής με την 

υλοποίησή της. Οι οργανισμοί χρησιμοποιούν τις πολιτικές τους για να είναι σίγουροι, ότι οι 

υπάλληλοί τους λαμβάνουν αποφάσεις και προβαίνουν σε ενέργειες που υποστηρίζουν την 

αποστολή, τους σκοπούς και τις στρατηγικές του οργανισμού (Γεωργόπουλος, 2013). 

Το τρίτο στάδιο του υποδείγματος του στρατηγικού μάνατζμεντ είναι η υλοποίηση της 

στρατηγικής. Η υλοποίηση της στρατηγικής είναι η διαδικασία μέσω της οποίας η διοίκηση του 

Ο.Τ.Α. θέτει σε εφαρμογή τις στρατηγικές και τις πολιτικές, μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων, 

προϋπολογισμών και διαδικασιών. Η υλοποίηση της στρατηγικής προϋποθέτει ο οργανισμός να 

καθιερώσει ετήσιους σκοπούς, να εκτελεί πολιτικές, να παρακινεί τους υπαλλήλους του και να 

αναθέτει τους πόρους του έτσι, ώστε να εκτελούνται οι διατυπωμένες στρατηγικές από το 

προηγούμενο στάδιο του υποδείγματος. Η υλοποίηση της στρατηγικής ασκείται ουσιαστικά από τα 

κατώτερα επίπεδα διοικητικής ιεραρχίας, εν προκειμένω από τους υπαλλήλους του Δήμου, με την 

άμεση εποπτεία και συνεργασία της δημοτικής αρχής, και περιλαμβάνει τα  προγράμματα 

(programs), τους προϋπολογισμούς (budgets) και τις διαδικασίες (procedures). Τα προγράμματα 

καθορίζουν τις απαιτούμενες ενέργειες του οργανισμού για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου 

στρατηγικού σχεδίου. Οι προϋπολογισμοί είναι η ποσοτική έκφραση των προγραμμάτων του 

οργανισμού και αναλύουν από χρηματοοικονομική άποψη το όφελος και το κόστος, που θα 

προκύψουν από την εφαρμογή των προγραμμάτων. Τέλος, οι διαδικασίες είναι οι λειτουργίες 

εκείνες του οργανισμού, που συνήθως υποδιαιρούνται σε απλές και επαναλαμβανόμενες ενέργειες 

για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων (Γεωργόπουλος, 2013). 

Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο του υποδείγματος του στρατηγικού μάνατζμεντ είναι η 

αξιολόγηση και ο έλεγχος.  Η αξιολόγηση και ο έλεγχος είναι η διαδικασία μέσω της οποίας τα 

πραγματικά αποτελέσματα διαφόρων ενεργειών του Ο.Τ.Α. καταγράφονται και συγκρίνονται με τα 

επιθυμητά. Το στάδιο αξιολόγησης και ελέγχου μπορεί να επισημάνει αδυναμίες στον αρχικό 

σχεδιασμό και συνεπώς μπορεί να οδηγήσει στην αναμόρφωσή του.  

Καταλήγοντας, για την επιτυχή εφαρμογή του στρατηγικού μάνατζμεντ σε Ο.Τ.Α., κρίνεται 

σκόπιμο, σε πρώτη φάση, να δώσουμε απαντήσεις στις εξής ενδεικτικές ερωτήσεις: 

1. Ποιους σκοπούς θέτει ο Δήμος για το άμεσο και απώτερο μέλλον με βάση τις επιθυμίες και 

τις φιλοδοξίες του; 
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2. Ποιες δυνατότητες έχει ο Δήμος από πλευράς πόρων και ικανοτήτων, να επιτύχει τους 

τιθέμενους σκοπούς; 

3. Πώς ανταποκρίνεται ο Δήμος στις απειλές και στις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται στο 

εξωτερικό περιβάλλον που τον πλαισιώνει;  

4. Πώς θα εστιασθεί καλύτερα ο Δήμος σε βασικές υπηρεσίες ή σε πιθανά σημεία υπεροχής του 

και θα τα αναδείξει; 

5. Πώς θα υιοθετήσει ο Δήμος διαδικασίες που του προσθέτουν αξία και θα προωθήσει 

περισσότερο entrepreneurial style στην επίλυση των τοπικών προβλημάτων; 

6. Πώς θα μπορέσει ο Δήμος να εκμεταλλευθεί καλύτερα την τεχνολογία για την επίτευξη των 

στόχων της τοπικής αυτοδιοίκησης; 

7. Θα μπορέσει, εντέλει, η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αποδεσμεύσει χρήματα για την 

πραγματοποίηση νέων στρατηγικών επενδύσεων; 

Οι εν δυνάμει απαντήσεις των παραπάνω ενδεικτικών ερωτήσεων, μπορούν να διαμορφώσουν το 

πλαίσιο εφαρμογής του στρατηγικού μάνατζμεντ στους Ο.Τ.Α., καθώς υποδεικνύουν στην ανώτατη 

διοικητική ηγεσία, το σύνολο των στρατηγικών αποφάσεων και πράξεων που οριοθετούν το Δήμο 

ως προς τον ανταγωνισμό και καθορίζουν τη μακροπρόθεσμη επίδοσή του, ικανοποιώντας όλες τις 

ομάδες ενδιαφερομένων (stakeholders) στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Α. 

2.1 Εισαγωγικές έννοιες 

Η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος είναι ίσως ο μοναδικός τρόπος για την αναγνώριση των 

δυνάμεων (strengths) και των αδυναμιών (weaknesses) ενός οργανισμού. Δυνάμεις νοούνται τα 

υψηλής αξίας επίδοσης σημεία του οργανισμού, ενώ ως αδυναμίες εκλαμβάνονται οι ενέργειες που 

παρεμποδίζουν τον οργανισμό από το να κάνει αυτό, που πραγματικά πρέπει να κάνει. Τόσο οι 

δυνάμεις, όσο και οι αδυναμίες, ενυπάρχουν στον οργανισμό, είναι βραχυχρόνια ελέγξιμες από την 

ανώτερη διοίκηση και είναι δυνατόν οι ίδιες να ενισχύουν ή να περιορίζουν τη λήψη 

αποτελεσματικών στρατηγικών αποφάσεων από τον οργανισμό.  

Μέσω της ανάλυσης του εσωτερικού περιβάλλοντος, ο οργανισμός ή η επιχείρηση είναι σε θέση να 

διακρίνει ποιες είναι οι ικανότητές του για ανταγωνισμό, αλλά και να αντιληφθεί καλύτερα τις 

πιθανές ευκαιρίες και απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος. Υπό αυτή την έννοια, η ανάλυση του 

εσωτερικού περιβάλλοντος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διοίκησης του οργανισμού να 

καταλήξει στο κατάλληλο στρατηγικό πλάνο, ώστε να αποκτήσει το πολυπόθητο διατηρήσιμο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (sustainable competitive advantage).   

Οι παράγοντες που συνθέτουν το εσωτερικό περιβάλλον ενός οργανισμού είναι η δομή (structure), 

η κουλτούρα (culture) και οι πόροι (resources) του. Αναλυτικότερα, η δομή αναφέρεται στον τρόπο 

με τον οποίο ένας οργανισμός είναι οργανωμένος σχετικά με τη ροή εξουσίας, τη ροή επικοινωνίας 

και τη ροή εργασίας. Είναι η τυπική διάταξη των ρόλων και των σχέσεων των ανθρώπων, ώστε η 

εργασία να κατευθύνεται προς την ικανοποίηση των σκοπών και την εκπλήρωση της αποστολής 

του οργανισμού. Αλλαγές στη στρατηγική απαιτούν συχνά και αλλαγές στην οργανωσιακή δομή, 

ενώ και από τη μεριά της η δομή επηρεάζει τη στρατηγική. Οι βασικές οργανωσιακές  δομές  είναι 

η απλή (simple structure), η λειτουργική (functional structure) και η κατά τμήματα δομή (divisional 

structure) (Γεωργόπουλος, 2013).  

Η κουλτούρα αναφέρεται στο σύνολο των πιστεύω, των προσδοκιών και των αξιών ενός 

οργανισμού και στη φιλοσοφία σχετικά με τον τρόπο σκέψης και δράσης των μελών του. Η 

κουλτούρα μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, αποτυπώνεται στις αξίες και τις αρχές που 

υιοθετούν τα στελέχη, στα ηθικά πρότυπα που απαιτούν, στις πολιτικές που θέτουν, στις 
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παραδόσεις που τηρούνται, στις αντιλήψεις και τα αισθήματα του προσωπικού και γενικά στο 

αίσθημα ταυτότητας που υπάρχει στο εργασιακό περιβάλλον. Όπως και η δομή, έτσι και η 

κουλτούρα μπορεί να αποτελέσει είτε δύναμη είτε αδυναμία  για τον οργανισμό, ανάλογα με το αν 

συμβαδίζει με την υπάρχουσα ή προτεινόμενη στρατηγική (Γεωργόπουλος, 2013). 

Κάθε οργανισμός έχει τη δική του κουλτούρα, η οποία μπορεί να επηρεάζει σημαντικά την 

ικανότητά του να αλλάζει τη στρατηγική κατεύθυνση. Όταν είναι αδύναμη, τότε το προσωπικό 

αδυνατεί να κατανοήσει και να στηρίξει τους στρατηγικούς σκοπούς του οργανισμού. Αντίθετα, 

όταν η κουλτούρα είναι ισχυρή, η εργασία μετατρέπεται σε τρόπο ζωής, οι εργαζόμενοι νιώθουν 

ικανοποίηση σε ό,τι κάνουν και αποδίδουν καλύτερα, ώστε ο οργανισμός όχι μόνο να επιβιώνει, 

αλλά και να είναι πιο ανταγωνιστικός. Επομένως, ο σωστός συνδυασμός στρατηγικής και 

κουλτούρας είναι απαραίτητος για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και 

γενικότερα για την εφαρμογή και εκτέλεση των στρατηγικών πλάνων (Σαρσέντης,1996). 

Οι πόροι, τέλος, είναι τα στοιχεία που έχει στην κατοχή του ο οργανισμός και που του επιτρέπουν 

την επίτευξη των στόχων του. Οι διαθέσιμοι σε έναν οργανισμό πόροι, συνήθως, κατατάσσονται σε 

χρηματο-οικονομικούς, φυσικούς, τεχνολογικούς και ανθρώπινους. Αυτοί με τη σειρά τους 

διακρίνονται σε υλικούς και άυλους. Υλικοί πόροι είναι οι χρηματοοικονομικοί, όπως για 

παράδειγμα η ικανότητα του οργανισμού να δημιουργήσει κεφάλαια, οι φυσικοί, όπως οι 

εγκαταστάσεις και η πρόσβαση σε πρώτες ύλες, οι ανθρώπινοι, όπως το εξειδικευμένο προσωπικό, 

ενώ  άυλοι πόροι είναι οι τεχνολογικοί, όπως η έρευνα και η τεχνογνωσία (know-how) καθώς και η 

φήμη και η κουλτούρα του οργανισμού (Γεωργόπουλος, 2013).  

Μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός δεν αρκεί να έχει πόρους για να επιτύχει, αλλά θα πρέπει και να 

τους συνδυάζει σωστά για να δημιουργεί ικανότητες. Ικανότητα (competency) είναι μια εσωτερική 

δραστηριότητα, την οποία ο οργανισμός εκτελεί καλύτερα από άλλες. Όταν η ικανότητα είναι μια 

καλο-εκτελεσμένη εσωτερική δραστηριότητα, η οποία δημιουργεί στον οργανισμό αξία με έναν 

τρόπο που οι ανταγωνιστές του δεν μπορούν, τότε αυτή ονομάζεται βασική ικανότητα. Η βασική 

ικανότητα (core competency) επομένως, είναι σημαντική για τη στρατηγική, την 

ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία του οργανισμού, καθώς είναι αυτή, που του προδίδει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (competitive advantage).  

Σε κάθε περίπτωση, στόχος του οργανισμού στο πλαίσιο ανάλυσης και εκτίμησης του εσωτερικού 

του περιβάλλοντος, είναι να συνδυάσει με τέτοιο τρόπο τους πόρους του, ώστε να δημιουργήσει 

βασικές ικανότητες (core competencies), που αποτελούν τη βάση για την ύπαρξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. Στην περίπτωση, μάλιστα, που ο οργανισμός καταφέρει να εκτελεί καλύτερα από 
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τους ανταγωνιστές του μια ανταγωνιστική ικανότητα, που του προσδίδει διατηρήσιμη αξία, τότε 

διαθέτει μια διακεκριμένη ικανότητα (distinctive competence). Αυτή αντιπροσωπεύει μια 

ανταγωνιστικά πολύτιμη ικανότητα, που εξασφαλίζει στον οργανισμό μια διατηρήσιμη αιχμή 

έναντι των ανταγωνιστών του, δηλαδή διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (sustainable 

competitive advantage) (Γεωργόπουλος, 2013). 

 

2.2 Η έννοια του Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος (Competitive Advantage) 

Το στρατηγικό μάνατζμεντ θεμελιώνεται στην έννοια «ανταγωνιστικό πλεονέκτημα», καθώς ο 

κύριος σκοπός του είναι να μπορέσει ένας οργανισμός ή επιχείρηση να κερδίσει αποτελεσματικά 

μια διατηρήσιμη αιχμή έναντι των ανταγωνιστών της. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορεί να 

αποτελέσει τη βάση επιτυχίας ενός οργανισμού, ώστε αυτός να είναι επιτυχής και να έχει 

μακροπρόθεσμα βιώσιμη πορεία. 

Ωστόσο, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, είναι δύσκολο για τους 

οργανισμούς να εντοπίσουν και να αναγνωρίσουν τις πηγές από όπου θα αντλήσουν το 

ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Ακόμη και στην περίπτωση που ένας οργανισμός καταφέρει να 

βρει μια πηγή, που μπορεί να της δώσει υπεροχή σε σχέση με τους ανταγωνιστές, δεν μπορεί να 

είναι σίγουρος ότι αυτή μπορεί να διατηρηθεί σε βάθος χρόνου. Οι συνθήκες αγοράς και οι 

μεταβαλλόμενες ανάγκες των πολιτών δυσκολεύουν ολοένα και περισσότερο τον προσδιορισμό 

των σημείων υπεροχής, γεγονός που αποτελεί και την πιο σημαντική αναζήτηση ενός οργανισμού. 

Τα πιο ενδεδειγμένα εργαλεία εσωτερικής ανάλυσης, με τα οποία μπορεί ένας οργανισμός να 

εντοπίσει και να κτίσει τα κατάλληλα σημεία υπεροχής, τα οποία θα του αποφέρουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα είναι τα εξής (Hunger & Wheelen, 2012): 

1. Η ανάλυση της αλυσίδας αξίας ( The Value chain Analysis) 

2. Η Θεωρία των Πόρων και των Ικανοτήτων (The Resource – Based View of the Firm- RBV) 

3. Η ανάλυση V.R.I.O. (The V.R.I.O. Framework)  

   

2.2.1 Η έννοια της Αλυσίδας Αξίας (Value Chain) 

Κεντρική θέση στην ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού 

κατέχει η έννοια της Αλυσίδας Αξίας (Value Chain). Η αλυσίδα αξίας αποτελεί ένα στρατηγικό 

εργαλείο, που αναπτύχθηκε από τον M. Porter, με σκοπό να περιγράψει τις διαδικασίες εκείνες που 
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ο οργανισμός εκτελεί και μέσω των οποίων μπορεί να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

σε σχέση με τους ανταγωνιστές του. Μια αλυσίδα αξίας, δηλαδή, είναι μια αλυσίδα, στην οποία οι 

κρίκοι της αντιστοιχούν σε μια σειρά από δραστηριότητες του οργανισμού, που προσθέτουν αξία 

στο προϊόν ή την υπηρεσία, ξεκινώντας από τις πρώτες ύλες, περνώντας στην παραγωγική 

διαδικασία και καταλήγοντας στη διανομή και πώληση (Wheelen & Hunger, 2012). 

Κατά τον M. Porter το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, είναι το πλεονέκτημα που αποκτά ο 

οργανισμός ή η επιχείρηση λόγω της ικανότητάς τους να μετατρέπουν αποτελεσματικότερα τις 

πρώτες ύλες σε έτοιμες υπηρεσίες ή προϊόντα. Στην πραγματικότητα, δημιουργείται από την αξία 

που ο οργανισμός ή η επιχείρηση μπορούν να προσφέρουν στους αγοραστές τους, όταν η αξία αυτή 

υπερέχει το κόστος δημιουργίας της. Αξία είναι αυτό που οι πολίτες ή οι καταναλωτές είναι 

διατεθειμένοι να πληρώσουν για τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα. Τέλος, η υπεροχή της αξίας πηγάζει 

από την προσφορά χαμηλότερων τιμών των υπηρεσιών ή των προϊόντων, είτε από αυτές που 

πληρώνουν οι πολίτες ή οι καταναλωτές για ισοδύναμα οφέλη, είτε από την παροχή μοναδικών 

οφελών τα οποία αντισταθμίζονται μέσω των υψηλών τιμών (Porter, 1985). 

Από τα παραπάνω προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα, ότι κάθε οργανισμός, 

συμπεριλαμβανομένων και των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α), μπορεί να θεωρηθεί 

ως ένα σύνολο δραστηριοτήτων απαραίτητων για το σχεδιασμό, την παραγωγή, τη διανομή και την 

υποστήριξη των υπηρεσιών της. Καθεμία από αυτές είναι δυνατό να προσθέτει αξία στην υπηρεσία 

και άρα να αποτελέσει πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τον οργανισμό. Η αλυσίδα αξίας 

ενός οργανισμού εμφανίζει τη συνολική αξία της υπηρεσίας και αποτελείται από τις 

δραστηριότητες αξίας, που διακρίνονται επιμέρους σε δύο βασικές κατηγορίες, τις κύριες 

δραστηριότητες, τις δραστηριότητες υποστήριξης και το Περιθώριο (Γεωργόπουλος, 2013).  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.), οι δραστηριότητες αξίας αποτελούν το 

σύνολο των δραστηριοτήτων, φυσικών και τεχνολογικών, που εκτελεί ένας Ο.Τ.Α., ενώ το 

περιθώριο είναι η διαφορά μεταξύ της αξίας της υπηρεσίας και του συνολικού κόστους εκτέλεσης 

όλων των δραστηριοτήτων, μέχρι την τελική διάθεσή της στους πολίτες. Κύριες θεωρούνται οι 

δραστηριότητες που συμβάλλουν στη δημιουργία της υπηρεσίας, στην προώθηση και διάθεσή της 

στον πολίτη και στην εξυπηρέτηση μετά την παροχή. Υποστηρικτικές δραστηριότητες είναι εκείνες 

που περιβάλλουν τις κύριες και παρέχουν την απαραίτητη υποδομή για τη διασφάλισή τους και 

παράλληλα καθεμία ξεχωριστά υποστηρίζει τις υπόλοιπες. Είτε κύρια, είτε υποστηρικτική, η κάθε 

δραστηριότητα περιλαμβάνει πολλές μικρότερες, οι οποίες μπορούν να αποτελούν κύρια πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  
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Σε επίπεδο O.T.A., η βασική ιδέα πίσω από την ανάλυση της αλυσίδας αξίας είναι, ότι οι πολίτες 

απαιτούν αξία από τα αγαθά και τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται. Βασική προϋπόθεση είναι 

να κατανοηθεί από την ανώτατη διοίκηση του Δήμου, τι έχει αξία για τον πολίτη, αφού απαντήσει 

στα εξής ερωτήματα: 

 Ποιες είναι οι προσδοκίες και απαιτήσεις του πολίτη από το Δήμο και πώς αλλάζουν με την 

πάροδο του χρόνου; 

 Ποια χαρακτηριστικά έχει μια δημοτική υπηρεσία για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

των πολιτών; 

 Τι προσφέρει η υπηρεσία στον πολίτη; 

 Γιατί είναι τόσο σημαντική για τον πολίτη; 

 Πού και πώς δημιουργείται και αιχμαλωτίζεται η αξία, καθώς οι πρώτες ύλες 

μετασχηματίζονται σε  υπηρεσίες; 

Οι παραπάνω ερωτήσεις θα μπορούσαν αδρομερώς να απαντηθούν, με τη γενική διαπίστωση, ότι 

αξία για τον πολίτη έχει η μοναδικότητα ή η διαφοροποίηση της υπηρεσίας σε σχέση με άλλες, η 

διάθεσή της σε χαμηλή τιμή καθώς και η γρήγορη ανταπόκρισή της στις ιδιαίτερες ή μοναδικές 

επιθυμίες του πολίτη. Η αλυσίδα αξίας προσφέρεται, συγκεκριμένα, ως ένας συστηματικός τρόπος 

εξέτασης των δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α., κύριων και υποστηρικτικών αντίστοιχα, που ίσως 

αποτελούν τους κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχία του. Οι Ο.Τ.Α., λοιπόν, θα μπορούσαν να 

αξιοποιήσουν το στρατηγικό αυτό εργαλείο εσωτερικής ανάλυσης, προκειμένου να επιλέξουν τα 

σημεία υπεροχής που δημιουργούν αξία και τα οποία καλούνται να αναπτύξουν, διατηρήσουν και 

αναζωογονήσουν (Γεωργόπουλος, 2016). 

 

2.2.2 Η Θεωρία των Πόρων και των Ικανοτήτων (The Resource – Based View of 

the Firm- RBV) 

«Πώς μπορεί μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός, να αποκτήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;» 

Η θεωρία των Πόρων και Ικανοτήτων (The Resource-Based View (RBV)), αποτέλεσε ένα τέτοιο 

πλαίσιο, το οποίο επικεντρώθηκε στο εσωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, 

και χρησιμοποίησε τους πόρους και τις ικανότητες αυτών, για να δώσει απάντηση στην παραπάνω 

ερώτηση.  

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, οι επιχειρήσεις ή οι οργανισμοί μπορούν να θεωρηθούν, σαν ένα 

σύνολο από πόρους και ικανότητες, οι οποίες δεν κατανέμονται κατά τον ίδιο τρόπο ανάμεσά τους 



22 

 

(Barney, 2012). Στην πραγματικότητα είναι μια συλλογή από κάποιους πόρους, που 

συγκεντρώνουν μια σειρά από χαρακτηριστικά, και οι ικανότητες εκείνες που διαθέτει μια 

επιχείρηση ή ένας οργανισμός, ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιήσει και να αξιοποιήσει τους 

διαθέσιμους πόρους. 

Σύμφωνα με τη θεωρία των «Πόρων και Ικανοτήτων», ο οργανισμός διακρίνεται από τους 

ανταγωνιστές του ως προς τους πόρους και τις ικανότητες που διαθέτει, καθώς και ως προς τον 

τρόπο με τον οποίο τους εκμεταλλεύεται. Η θεωρία αυτή επιχειρεί να εντοπίσει κάποιες σταθερές 

που ανταποδίδουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μέσα στο πολυτάραχο εξωτερικό περιβάλλον, 

όπως είναι οι πόροι. Οι πόροι χωρίζονται γενικά (Γεωργόπουλος, 2013),σε: 

 υλικούς, όπου περιλαμβάνονται οι χρηματοοικονομικοί (δανειοληπτική ικανότητα της 

επιχείρησης), οι φυσικοί (πρώτες ύλες) και ανθρώπινοι πόροι 

  άυλους, όπου ανήκουν η τεχνογνωσία, η έρευνα, η φήμη, η πελατεία και κουλτούρα του 

οργανισμού.  

Η αξιολόγηση κυρίως των υλικών πόρων θα πρέπει να ξεφεύγει από την ποσοτική εκτίμησή τους 

και να επικεντρώνεται κυρίως σε ποιοτικά στοιχεία, όπως η παλαιότητά τους, η κατάσταση και 

ευελιξία της χρήσης τους. Οι πόροι από μόνοι τους δεν έχουν αξία και δεν μπορούν να προσδώσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (West, G. P. & De Castro J., 2001). Πρέπει να μετασχηματίζονται και 

να συνδυάζονται σε ικανότητες. Μόνο από τη μοναδική ενοποίηση των ποικίλων πόρων σε 

ικανότητες, μπορεί ένας οργανισμός να χαίρει ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Berman S., Down 

J., & Hill C., 2002). 

Οι ικανότητες αποτελούν την πηγή του πυρήνα ανταγωνισμού ή των μοναδικών ικανοτήτων του 

οργανισμού που με τη σειρά τους είναι η θεμελίωση για ένα διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 

που αποτελεί το δρόμο για τη στρατηγική ανταγωνιστικότητα. Μία τεχνολογική ανακάλυψη για 

παράδειγμα μπορεί να είναι ένας σημαντικός πόρος, αλλά εάν δεν υπάρχει ιδιαίτερη ικανότητα 

μάρκετινγκ, ο οργανισμός δεν πρόκειται να αποκτήσει κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Οι ικανότητες χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες (Γεωργόπουλος, 2013):  

 Bασικές. Ως βασικές ορίζονται εκείνες που διαθέτουν, εκτός από τον οργανισμό και οι 

ανταγωνιστές του ή μπορούν εύκολα να αντιγραφούν από αυτούς. Μία βασική ικανότητα 

αφορά την υψηλή απόδοση σε μία εσωτερική δραστηριότητα, που οδηγεί σε υψηλή 

ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία. Μία ικανότητα γίνεται βασική ικανότητα όταν οδηγεί 

στην καλή απόδοση μίας δραστηριότητας που είναι κεντρική για την ανταγωνιστικότητα του 

οργανισμού (Hitt, Ireland & Hoskisson,1997). Συχνά μία βασική ικανότητα προκύπτει από 
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τη συνεργασία μεταξύ τμημάτων του οργανισμού. Οι βασικές ικανότητες βρίσκονται κυρίως 

στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης και όχι στα πάγια ή στον ισολογισμό. Μία βασική 

ικανότητα προσδίδει σε έναν οργανισμό μία βάση για αυξημένη ανταγωνιστικότητα 

(Γεωργόπουλος, 2013) 

 Mοναδικές ή διακεκριμένες. Είναι εκείνες που τις διαθέτει μόνο ο οργανισμός και δεν 

μπορούν εύκολα να αντιγραφούν από τους ανταγωνιστές του. Μία διακεκριμένη ικανότητα 

διαφέρει από τις υπόλοιπες στο ότι προσφέρει διαφοροποίηση έναντι του ανταγωνισμού, 

παρέχει τη δυνατότητα εισόδου σε νέους κλάδους και ακόμη παρουσιάζει μεγάλο χρόνο 

ζωής. Οι ικανότητες αυτές δεν ταυτίζονται με συγκεκριμένα προϊόντα αφού παρουσιάζουν 

μεγαλύτερο κύκλο ζωής από αυτά. Βέβαια, δε σημαίνει ότι οι διακεκριμένες ικανότητες δεν 

υπόκεινται σε απαξίωση, απλώς ότι μπορούν να αποδώσουν πολλά προϊόντα πριν 

απαξιωθούν και αντικατασταθούν από νέες. Μια διακεκριμένη ικανότητα έχει στρατηγική 

σημασία καθώς οδηγεί στην υψηλότερη απόδοση μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας και 

είναι δυνατόν να προσφέρει ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Γεωργόπουλος, 

2013). 

Επιπρόσθετα, η διακεκριμένη ικανότητα αποτελεί ένα ανταγωνιστικά ισχυρό δυνατό σημείο μιας 

επιχείρησης ή ενός οργανισμού για τρεις λόγους (Thompson Α., Strickland A. and Gamble J., 

2008): 1) του προσδίδει ανταγωνιστικά πολύτιμη δυνατότητα, που δεν μπορούν να συναγωνιστούν 

οι ανταγωνιστές 2) μπορεί να υποστηρίξει και να αυξήσει πραγματικά την αποτελεσματικότητα της 

στρατηγικής του και 3) αποτελεί μια βάση για διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

Στην ουσία, η διακεκριμένη ικανότητα είναι η κορωνίδα μιας επιχείρησης, καθώς μέσω αυτής τα 

προϊόντα ή οι υπηρεσίες της αποκτούν μοναδική αξία για μακροχρόνια περίοδο (Hafeez K., Zhang  

Y. B. & Malak N., 2002). 

Διαχρονικά πάντως, ο κύκλος ζωής των ικανοτήτων μειώνεται εξαιτίας της γρήγορης εμφάνισης 

των νέων τεχνολογιών. Επειδή οι διακεκριμένες ικανότητες ενδέχεται να απαξιωθούν και να 

μετατραπούν σε βασικές, στόχος του οργανισμού πρέπει να είναι ο προγραμματισμός των 

ικανοτήτων που είναι απαραίτητες στο μέλλον και η προσπάθεια επίτευξης ενός ρυθμού ανάπτυξης 

νέων πλεονεκτημάτων, ταχύτερο , από το ρυθμό αύξησης του ανταγωνισμού στον αντίστοιχο 

κλάδο (Hitt, Ireland & Hoskisson,1997).  

Συνοψίζοντας, οι βασικές ικανότητες είναι απαραίτητες σε έναν οργανισμό ενώ οι μοναδικές είναι 

δυνατόν να προσφέρουν ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αποτελούν τη βάση 

πάνω στην οποία στηρίζεται ολόκληρη η στρατηγική της επιχείρησης. Η χάραξη στρατηγικής 
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επαναπροσδιορίζεται πλέον ως ένας αγώνας δημιουργίας μοναδικών ικανοτήτων πριν από τους 

ανταγωνιστές. Ζητούμενο λοιπόν, δεν είναι αυτό καθ’ αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά η 

δημιουργία ικανοτήτων που είναι σε θέση να προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

(Γεωργόπουλος, 2013).   

 

2.2.3 Η V.R.I.O. ανάλυση (The V.R.I.O. Framework) 

Το βασικό εργαλείο στρατηγικής ανάλυσης του εσωτερικού περιβάλλοντος ενός οργανισμού, 

διάκρισης των μοναδικών του ικανοτήτων από τους υπόλοιπους πόρους και ικανότητές του και 

ανάδειξης των σημείων υπεροχής του, είναι η ανάλυση V.R.I.O.. Πρόκειται για ακρωνύμιο, που 

κάθε γράμμα του αντιστοιχεί σε μία ερώτηση σχετικά με την Αξία (Value), Σπανιότητα (Rarity), 

Αδυναμία Μίμησης (Imitability) και Οργάνωσης (Organization) ενός πόρου ή μιας ικανότητας ενός 

οργανισμού, με σκοπό τον προσδιορισμό του πυρήνα ανταγωνισμού του οργανισμού. Αναλυτικά, 

οι ερωτήσεις που τίθενται είναι οι εξής (Barney J. & Hesterly W., 2012): 

1. Οι ικανότητες και οι πόροι ενός οργανισμού, τον καθιστούν ικανό να εκμεταλλευτεί μια 

εξωτερική ευκαιρία ή να εξουδετερώσει μια εξωτερική απειλή; 

2. Πόσοι από τους ανταγωνιζόμενους οργανισμούς κατέχουν τους συγκεκριμένους 

πόρους/ικανότητες;  

3. Μπορεί οι ανταγωνιζόμενοι οργανισμοί, που δεν διαθέτουν τους συγκεκριμένους 

πόρους/ικανότητες, να αντιμετωπίσουν ένα μειονέκτημα κόστους στην προσπάθειά τους να 

τους αποκτήσουν ή να τους αναπτύξουν;  

4. Είναι κατάλληλα οργανωμένος ο οργανισμός, ώστε να εκμεταλλεύεται ολοκληρωτικά την 

ανταγωνιστική δυναμική των αξιόλογων, σπάνιων και αμίμητων πόρων του; 

Οι ερωτήσεις αυτές αποτελούν τα κριτήρια που θέτει ο J. Barney (2012) για την ανάδειξη του 

διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Μόνο αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε 

γίνεται λόγος για σημεία υπεροχής ενός οργανισμού, που μπορούν να αποτελέσουν πηγές 

διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Οι ικανότητες οι οποίες δεν καλύπτουν τα τέσσερα 

κριτήρια, δεν είναι σημεία υπεροχής και συνεπώς δεν μπορούν να αποτελέσουν πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Κατ’ επέκταση αναπτύσσεται μια μονομερής σχέση, όπου κάθε 

σημείο υπεροχής μπορεί να είναι ικανότητα, αλλά κάθε ικανότητα δεν αποτελεί σημείο υπεροχής.  

Τα σημεία υπεροχής είναι ετερογενή και ξεχωριστά για κάθε οργανισμό και πληρούν τα τέσσερα 

κριτήρια (Barney J. & Hesterly W., 2012), ως εξής: 
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1. Δημιουργούν αξία (value) στον οργανισμό, καθιστώντας τον ικανό να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες ή 

να εξουδετερώσει απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος. Σ’ αυτή την περίπτωση, πρόκειται για 

πόρους ή ικανότητες που επιφέρουν βελτίωση στον οργανισμό ως προς την αποδοτικότητα, 

ποιότητα, πελατειακή ανταπόκριση και την καινοτομία (Hitt, Duane & Hoskisson, 2009). Η αξία 

δηλαδή αναφέρεται στη δυνατότητα ενός οργανισμού να παράγει νέα, καινοτόμα και πιο 

αποδοτικά προϊόντα ή υπηρεσίες, εκτελώντας τα μοναδικά καλά και ανταποκρινόμενος 

παράλληλα στις ανάγκες των πελατών ή πολιτών.  

2. Διακρίνονται από σπανιότητα (rarity). Αυτό σημαίνει, ότι κατέχονται από λίγους έως ελάχιστους 

ανταγωνιστές. Αν μια ικανότητα  κατέχεται από πολλούς ανταγωνιστές, τότε είναι απίθανο να 

αποτελέσει πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, όπως ακριβώς, δεν μπορούν να αποτελέσουν 

πηγή υπεροχής αξιόλογοι μεν, αλλά όχι σπάνιοι πόροι. Η σπανιότητα δηλαδή, αναφέρεται στη 

δυνατότητα ενός οργανισμού να διαχειρίζεται σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα πολύτιμους πόρους 

ή ικανότητες. 

3. Δεν επιδέχονται μίμηση (imitability)  και η αντιγραφή τους είναι συνήθως δαπανηρή, για έναν 

από τους ακόλουθους λόγους ή λόγω ενός συνδυασμού αυτών (Barney J. & Hesterly W., 2012): 

 Μοναδικές ιστορικές συνθήκες (Unique Historical Conditions): Όταν ένας 

οργανισμός εξασφαλίζει χαμηλού κόστους πρόσβαση σε πολύτιμους πόρους,  

εξαιτίας της θέσης του στο χρόνο και στο χώρο. 

 Αμφιλεγόμενα αίτια επιτυχίας (Causal Ambiguity): Όταν οι ανταγωνιστές δεν 

μπορούν να καταλάβουν ξεκάθαρα, με ποιο τρόπο ο οργανισμός χρησιμοποιεί τους 

πόρους ή τις ικανότητές του, για να προκύπτει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

 Κοινωνική πολυπλοκότητα (Social Complexity): Όταν οι πόροι και οι ικανότητες 

που χρησιμοποιεί ένας οργανισμός για την εξασφάλιση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, εμπεριέχουν διαπροσωπικές σχέσεις, εμπιστοσύνη, κουλτούρα, 

φιλίες μεταξύ ανώτατων στελεχών και τη φήμη του οργανισμού στον ευρύτερο 

κοινωνικό περίγυρο. 

 Πατέντες (Patents): Λειτουργούν ως πηγή διατηρήσιμου ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, καθώς αναχαιτίζουν τη μίμηση και την απευθείας αντιγραφή. 

Ωστόσο, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο υποκατάστασης από λειτουργικά 

ισοδύναμες τεχνολογίες.  

4. Υπόκεινται σε οργάνωση (organization). Ένας οργανισμός δεν αρκεί μόνο να κατέχει 

πολύτιμους, σπάνιους και αμίμητους πόρους, αλλά πρέπει να διαθέτει και οργανωτική ικανότητα 

για να τους αξιοποιεί επιτυχώς, ώστε να εξασφαλίσει διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 
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Το ζήτημα της οργάνωσης είναι ευρύ και περιλαμβάνει πολλές πτυχές μιας επιχείρησης ή 

οργανισμού, αλλά στην ουσία σημαίνει ότι η επιχείρηση είναι σε θέση να αιχμαλωτίσει κάθε αξία, 

που οι πόροι ή οι ικανότητες της θα μπορούσαν να δημιουργήσουν. Την οργάνωση χαρακτηρίζουν 

οι εξής ιδιότητες (Barney J. & Hesterly W., 2012): 

 Η δομή αναφοράς (reporting structure), που περιγράφει ποιός θα πρέπει να αναφέρεται σε 

ποιόν και συχνά ενσωματώνεται στο οργανόγραμμα του οργανισμού. 

 Τα συστήματα ελέγχου διοίκησης (management control systems), που περιλαμβάνουν ένα 

εύρος τυπικών και μη μηχανισμών, για να βεβαιώσουν ότι το προσωπικό δρα με τρόπο που 

συμβαδίζει με την υιοθετούμενη από τον οργανισμό στρατηγική. 

 Πολιτικές ανταμοιβής (compensation policies), που αναφέρονται στον τρόπο που ο 

οργανισμός πληρώνει τους υπαλλήλους του. Τέτοιες πολιτικές αποτελούν κίνητρα για τους 

εργαζομένους, ώστε να επιδεικνύουν  συγκεκριμένες συμπεριφορές. 

Όλες οι παραπάνω ιδιότητες συχνά αποκαλούνται συμπληρωματικοί πόροι ή ικανότητες και στόχο 

έχουν να περιορίσουν τη δυνατότητα να δημιουργήσει κάποιος το ίδιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 

παρότι έχει τους ίδιους πόρους και ικανότητες. Μόνο όταν οι ίδιοι πόροι και οι ικανότητες 

συνυπάρξουν συνδυαστικά με όλα τα παραπάνω στοιχεία της οργάνωσης, μπορούν να 

αξιοποιηθούν κατάλληλα και να δώσουν τη δυνατότητα στον οργανισμό να αντλήσει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αν λοιπόν, κάποιος ανταγωνιστής αποκτήσει κοινούς πόρους και 

ικανότητες με έναν οργανισμό, δεν θα μπορέσει να αντλήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αν δεν 

τους εντάξει στην ίδια οργάνωση που εφαρμόζει ο οργανισμός, από τον οποίο θέλει να αποκτήσει 

το ίδιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Gallagher, 2007). 

Αν και αναφέρεται ως το τελευταίο κριτήριο στην ανάλυση V.R.I.O., εντούτοις, το ζήτημα της 

οργάνωσης αποτελεί αναγκαία συνθήκη για να δρέψει ένας οργανισμός τα οφέλη, που προκύπτουν 

από την πλήρωση των τριών προηγούμενων κριτηρίων (Barney J. & Hesterly W., 2012). Έτσι, ένας 

οργανισμός που κατέχει έναν πολύτιμο, σπάνιο και αμίμητο πόρο, θα αποκτήσει διατηρήσιμο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μόνο αν καταφέρει να τον οργανώσει και να τον αξιοποιήσει 

αποτελεσματικά (Carpenter M., Bauer T. & Erdogan B., 2014). 

Ο όρος της διάρκειας στην έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι άσχετος με τη 

μεταβλητή του χρόνου. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα γίνεται διαρκές όταν πάψουν όλες οι 

προσπάθειες των ανταγωνιστικών οργανισμών να το καταστήσουν περιττό. Όταν, λοιπόν, όλες οι 

προσπάθειες των ανταγωνιστών να το αντιγράψουν, τερματίσουν χωρίς το επιθυμητό γι' αυτούς 

αποτέλεσμα, τότε μόνο μπορεί να γίνεται λόγος για διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

(Barney J. & Hesterly W., 2012).  
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Στο πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.), το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εκφράζει τη 

δυνατότητα ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) να δημιουργεί τέτοια αξία στον 

πολίτη, ώστε να κεντρίζει την ανταγωνιστική διάθεση και των υπολοίπων Ο.Τ.Α.. Για να συμβεί, 

βέβαια, κάτι τέτοιο προϋποτίθεται ένας Ο.Τ.Α. να κάνει κάτι διαφορετικό και/ή καλύτερα από τους 

άλλους, αφού πρώτα εκτιμήσει το εσωτερικό του περιβάλλον και αξιοποιήσει στρατηγικά τους 

πόρους και τις ικανότητες που κατέχει. Όταν μάλιστα ένας Ο.Τ.Α. κατέχει πόρους που είναι 

πολύτιμοι, σπάνιοι, αμίμητοι και κατάλληλα οργανωμένοι, τότε μπορεί να αποκτήσει ένα 

διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (sustainable competitive advantage), με την υιοθέτηση 

και εφαρμογή νέων στρατηγικών που θα δημιουργούν μοναδική αξία στον πολίτη και θα είναι 

δύσκολο για τους "ανταγωνιζόμενους" Ο.Τ.Α. να τις μιμηθούν (Γεωργόπουλος, 2013). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ 

 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

3.1 Εισαγωγή 

Με αφετηρία τη θεωρία των πόρων και των ικανοτήτων, σύμφωνα με την οποία το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού πρέπει να αναζητείται στο εσωτερικό του 

περιβάλλον, καθώς είναι απόρροια των διαθέσιμων πόρων ή ικανοτήτων του, η παρούσα 

διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στο εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου Φαρσάλων. Υπό το 

πρίσμα του στρατηγικού μάνατζμεντ, ένας Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) είναι μια 

ενιαία συγκροτημένη και με εσωτερική συνοχή επιχειρησιακή μονάδα, που διαθέτει στο εσωτερικό 

του περιβάλλον τόσο υλικούς όσο και άυλους πόρους (Γεωργόπουλος, 2016). H διαθεσιμότητα και 

η αναγνωρισιμότητα  των πόρων ενός Δήμου ως πολύτιμων, σπάνιων, αμίμητων και οργανωμένων 

μπορεί να αποτελέσει το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα, εφόσον αυτοί λειτουργούν ως μοχλοί 

ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο.  

Ειδικότερα, στην παρούσα εργασία επιχειρείται, μέσω της αξιοποίησης του στρατηγικού εργαλείου 

εσωτερικής ανάλυσης V.R.I.O.(Barney J. & Hesterly W., 2012), να αναζητηθεί το σημείο υπεροχής 

και να εντοπιστεί ο πυρήνας ανταγωνισμού (core competence) του Δήμου Φαρσάλων. Ποια είναι, 

δηλαδή, εκείνη η εσωτερική ικανότητα του Δήμου, που είναι σημαντική για τη στρατηγική και την 

κερδοφορία του και τον θέτει σε τροχιά ανταγωνιστικής ανάπτυξης σε επίπεδο τοπικής 

αυτοδιοίκησης; Ποιος είναι εκείνος ο πόρος του, που είναι δύσκολο να αποκτηθεί ή να 

αναπαραχθεί από άλλους Δήμους και του προσδίδει ανταγωνιστικό κύρος και αξία; Άραγε, η φήμη 

της πόλης των Φαρσάλων ως γενέθλιος τόπος του ομηρικού Αχιλλέα αποτελεί στρατηγικό πόρο, 

που μπορεί να αναλυθεί στο πλαίσιο V.R.I.O. και να αποτελέσει για το Δήμο το ανταγωνιστικό του 

πλεονέκτημα; 

3.2 Η φήμη ως πόρος 

Οι συνηθέστερες ιδιότητες που αποδίδονται βιβλιογραφικά στη φήμη είναι, ότι πρόκειται για άυλο 

πόρο (Γεωργόπουλος, 2013), σιωπηρό πόρο (Carpenter M., Bauer T. & Erdogan B., 2014), 

εύθραυστο πόρο (Hall, 1993), μεταβαλλόμενο πόρο με την πάροδο του χρόνου (Ching, Holsapple 

& Whinston, 1992), σχετικά σταθερό πόρο (Barney, 1997), πόρο που αντανακλά αθροιστικές 
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επενδύσεις (Fombrun & Shanley, 1990) και πόρο εύκολα διακριτό σε έναν οργανισμό (Jones, 

1996). Επίσης, η φήμη αφορά και στα τέσσερα πεδία δράσης ενός οργανισμού: στα 

αγαθά/υπηρεσίες που παράγει, στο φυσικό μέρος όπου αυτός δραστηριοποιείται, στον τρόπο 

πληροφόρησης και δημοσιοποίησης των δραστηριοτήτων του και στον τρόπο συμπεριφοράς των 

μελών του οργανισμού μεταξύ τους, αλλά και με άτομα εκτός οργανισμού (Olins, 1990).  

Ως επί το πλείστον, αποδίδεται στη φήμη η ιδιότητα του απροσδιόριστου, άυλου πόρου 

(Γεωργόπουλος, 2013). Πρόκειται για έναν άυλο πόρο που αντιπροσωπεύει ένα είδος στατιστικής 

περίληψης της τρέχουσας θέσης του οργανισμού και των άλλων διαθέσιμων πόρων του, καθώς και 

της ενδεχόμενης μελλοντικής του συμπεριφοράς (Teece, Pisano & Shuen, 1997). Επιπλέον, η φήμη 

δεν αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στην οικονομική απόδοση ενός οργανισμού, αλλά και στην 

κοινωνιολογική του σπουδαιότητα (Fombrun & Shanley,1990). 

Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, οι στρατηγικοί πόροι ως «πυρήνας ανταγωνισμού» είναι εκείνοι που 

δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και οδηγούν τον οργανισμό σε ανώτερη επίδοση από 

τους ανταγωνιστές του (Prahalad & Hamel, 1990). Αυτός ο ορισμός καθιστά εύληπτη τη διάκριση 

μεταξύ στρατηγικής και μη, φήμης ενός οργανισμού. Η στρατηγική φήμη κατατάσσεται στους 

πόρους, που η συμβολή τους στην απόκτηση διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και 

στην εξασφάλιση ανώτερης επιχειρηματικής επίδοσης είναι ιδιαιτέρως καθοριστική. Γι’ αυτό το 

λόγο,  χαρακτηρίζεται και ως κρίσιμος πόρος για τους μάνατζερ των οργανισμών (Shrum & 

Wuthnow, 1988).  

Επιπρόσθετα, η φήμη αναφέρεται ως το αποτέλεσμα μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας, στην οποία 

οι οργανισμοί συμμετέχουν για να προβάλουν τα δυνατά τους σημεία και  να μεγιστοποιήσουν 

τόσο το οικονομικό όσο και το κοινωνικό τους κύρος (Fombrum & Shanley, 1990). Θα μπορούσε 

μάλιστα, η φήμη να είναι ο κύριος παράγοντας εξασφάλισης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ενός 

οργανισμού, στο βαθμό που οι ανταγωνιστές του δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν το κύρος και 

την υπόληψη, που προκύπτουν από τη φήμη του (Hall, 1992). Οι  τρεις κυρίαρχοι τύποι 

επιδιωκόμενης φήμης ενός οργανισμού είναι της σκληρότητας του ανταγωνιστή, της υψηλής 

ποιότητας και της διάκρισης (Elsbach & Glynn, 1996). 

Συνοψίζοντας, δεδομένης της ετερογένειας των πόρων, η οποία συνεπάγεται ποικιλία στην επίδοση 

των οργανισμών και συνεπακόλουθη διαφοροποίησή τους στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 

καθίσταται σαφές, ότι ο πιο σίγουρος τρόπος για έναν οργανισμό να υπερισχύσει σε έναν 

ανταγωνιστικό κόσμο είναι η διάθεση στρατηγικών πόρων. Κατά τον Barney (1991), οι 

στρατηγικοί πόροι είναι πολύτιμοι, σπάνιοι, αμίμητοι και οργανώσιμοι, ώστε είναι σε θέση να 
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προσδώσουν στον οργανισμό διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Στην κατηγορία αυτών 

των πόρων, εμπίπτει και η φήμη (Carmeli & Cohen, 2001). 

3.3 Η φήμη ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Δήμου Φαρσάλων: Τα 

Φάρσαλα ως γενέτειρα του Αχιλλέα 

H πόλη των Φαρσάλων διαθέτει μακραίωνη και αξιόλογη πολιτιστική κληρονομιά. Εκτός από το 

γεγονός, ότι είναι μία από τις αρχαιότερες αδιάλειπτες κοιτίδες κατοίκησης της Ευρώπης, 

μετρώντας συνολικά 9.000 χρόνια ζωής, γνωρίζει ιδιαίτερη δόξα και αίγλη την εποχή των 

μυκηναϊκών βασιλείων.  Συγκεκριμένα, ο οικισμός των Φαρσάλων κατά τα μυκηναϊκά χρόνια, το 

δεύτερο μισό της 2ης χιλιετίας π.Χ., ταυτίζεται βάσει μυθολογικών και φιλολογικών μαρτυριών, 

καθώς και τοπογραφικών στοιχείων, με την πολυθρύλητη πόλη Φθία του Ομήρου.  

Η μυκηναϊκή πόλη των Φαρσάλων εγγράφεται πλέον στην παγκόσμια ιστορική μνήμη ως η έδρα 

του ομώνυμου ισχυρού βασιλείου του Πηλέα, που εκτεινόταν σε έναν ευρύ χώρο που κάλυπτε την 

περιοχή από τον Σπερχειό ποταμό και το οροπέδιο του Δομοκού στο νότο, έως τον Ενιπέα ποταμό 

στο βορρά και τον Παγασητικό κόλπο προς την ανατολή. Σε αυτά τα χρόνια λοιπόν, της αυγής της 

ελληνικής προϊστορίας, η πόλη των Φαρσάλων γέννησε τον κορυφαίο των αρχαίων Ελλήνων 

ηρώων, τον εμβληματικό Αχιλλέα, που εκστράτευσε στην Τροία ως αρχηγός των Μυρμιδόνων με 

πενήντα πλοία. Ο Αχιλλέας αναδείχθηκε ως ο γενναιότερος πολεμιστής των Αχαιών, γνώρισε την 

απόλυτη αποθέωση και έφτασε η φήμη του ίδιου και της γενέτειράς του στα πέρατα του κόσμου. 

Ο μεγάλος αντίκτυπος του ομηρικού Αχιλλέα αποτυπώνεται ακόμη και σήμερα, σχεδόν σε κάθε 

έκφανση της ζωής των ανθρώπων, που ζουν στην πόλη των Φαρσάλων. Από το πιο απλό γεγονός, 

ότι το όνομα Αχιλλέας συγκαταλέγεται στα πιο συνήθη ονόματα των κατοίκων της περιοχής και 

αποτελεί τοπωνύμιο του Δήμου (τοπική κοινότητα Αχιλλείου) μέχρι και το γεγονός, ότι από το 

1928 μέχρι και σήμερα με το όνομα "Αχιλλέας Φαρσάλων",  αγωνίζεται η ποδοσφαιρική ομάδα της 

πόλης, οι φίλαθλοι της οποίας αποκαλούνται Μυρμιδόνες, όπως ακριβώς οι αρχαίοι πολεμιστές του 

ήρωα Αχιλλέα. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια έχει θεσμοθετηθεί από το Δήμο Φαρσάλων η ετήσια 

διοργάνωση ημιμαραθώνιου δρόμου που φέρει τον τίτλο "Αχίλλειος Άθλος", ενώ αγάλματα του 

Αχιλλέα δεσπόζουν σε καίρια σημεία της πόλης. Παρά το μεγάλο βαθμό σύνδεσης του Αχιλλέα με 

τα Φάρσαλα στη σύγχρονη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας, εντούτοις παρατηρείται αδυναμία 

εξωστρέφειας αυτής της σύνδεσης εκτός ορίων της δημοτικής επικράτειας. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα, η φήμη της σημερινής πόλης των Φαρσάλων ως γενέτειρας του ομηρικού ήρωα 

Αχιλλέα, να υπολείπεται κατά πολύ της παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας του ίδιου του ονόματός 

του. 



32 

 

Εύλογα, επομένως, εγείρονται τα εξής ερωτήματα, που αποτελούν και το θεματικό πυρήνα της 

παρούσας εργασίας:  

1. Κατά πόσο η φήμη της πόλης των Φαρσάλων ως γενέθλιος τόπος του ομηρικού Αχιλλέα, 

μπορεί να αποτελέσει πυρήνα ανταγωνισμού (core competence), δηλαδή σημαντική εσωτερική 

ικανότητα του Δήμου για τη στρατηγική, την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία του και να 

τον θέσει σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα του πολιτισμού και τουρισμού, συγκριτικά 

με άλλους Δήμους;
 
 

2. Πώς η διεθνώς αναγνωρισμένη φήμη του ομηρικού Αχιλλέα, που γεννήθηκε στη Φθία 

(περιοχή των Φαρσάλων κατά τη μυκηναϊκή εποχή),  μπορεί να καταστεί στρατηγικά, η 

διακριτή υπεροχή του Δήμου και να του προσδώσει διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα; 

3.3.1 Εφαρμογή της V.R.I.O. ανάλυσης για τη διαπίστωση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος 

Τεκμηριωμένη απάντηση στο πρώτο ερώτημα μπορούμε να λάβουμε, αν εφαρμόσουμε τα κριτήρια 

της ανάλυσης V.R.I.O. (The V.R.I.O. Framework), όπου κάθε γράμμα του ακρωνυμίου αντιστοιχεί 

σε μία ερώτηση σχετικά με την Αξία (Value), Σπανιότητα (Rarity), Αδυναμία Μίμησης 

(Imitability) και Οργάνωσης (Organization) του πόρου του Δήμου Φαρσάλων, με σκοπό τον 

προσδιορισμό του πυρήνα ανταγωνισμού του. Η ανάλυση V.R.I.O. και η σχέση της με τη S.W.O.T. 

ανάλυση αναπαρίσταται γραφικά στον πίνακα 3.1 (Barney J. & Hesterly W., 2012):    

Πίνακας 3.1: Η V.R.I.O. ανάλυση σε συνδυασμό με τη S.W.O.T. ανάλυση 

Ο πόρος είναι Ποιες είναι οι 

Ανταγωνιστικές  

του ενδείξεις; 

Αποτελεί 

Δύναμη ή 

Αδυναμία; 

(S.W.O.T. 

ανάλυση) 

 Πολύτιμος; Σπάνιος; Αμίμητος; Αξιοποιημένος 

από τον 

οργανισμό; 

1 Όχι 

 

 

- -  

Όχι 
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Ανταγωνιστικό 
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- Ανταγωνιστική 

ισοτιμία 
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Προσωρινό 

ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα 

Δύναμη και 

διακεκριμένη 
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4 Ναι Ναι Ναι Διατηρήσιμο 

Ανταγωνιστικό 

Πλεονέκτημα 

Δύναμη και 

διατηρήσιμο 

ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα 

Πηγή: Barney, J. &  Hesterly, W. (2012), Strategic Management and Competitive Advantage, 

Pearson. 
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Στην περίπτωση που ένας πόρος ικανοποιεί όλα τα κριτήρια που αναφέρονται, δηλαδή δημιουργεί 

αξία, είναι σπάνιος, δεν μιμείται/αντιγράφεται εύκολα με χαμηλό κόστος και προκύπτει μέσω της 

οργανωτικής υποδομής του οργανισμού, τότε μπορεί να δώσει στον οργανισμό διατηρήσιμο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Barney J. & Hesterly W., 2012).  

Όσον αφορά το Δήμο Φαρσάλων, η φήμη της πόλης ως γενέτειρας του Αχιλλέα, σαφώς του 

δημιουργεί αξία, καθώς τον καθιστά ικανό να διαμορφώσει και να εφαρμόσει την κατάλληλη 

στρατηγική, ώστε να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες, οικονομικού κυρίως χαρακτήρα, του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, μια τέτοια φήμη, αν αξιοποιηθεί στρατηγικά μπορεί να 

λειτουργήσει ως πόλος έλξης κεφαλαίου από τουριστικούς επενδυτές ή επιχειρήσεις στην περιοχή 

και ακόμη ως ισχυρό εφόδιο για τον ίδιο το Δήμο να συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά 

χρηματοδοτούμενα προγράμματα ανάδειξης τοπικού πολιτιστικού τουρισμού.  

Παράλληλα, η φήμη ως πόρος μπορεί να εξουδετερώσει την εξωτερική απειλή της οικονομικής 

ύφεσης και ανεργίας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, εξασφαλίζοντας πρόσθετα δημοτικά 

έσοδα και αναζωογονώντας την τοπική οικονομική ανάπτυξη. Στην ουσία, η αξία της φήμης 

αντανακλάται στη δυνατότητα του Δήμου να δημιουργήσει μια νέα καινοτόμο υπηρεσία υπό τη 

διεύθυνση προγραμματισμού και ανάπτυξης, για τη βελτίωση της τουριστικής εικόνας και 

ανταγωνιστικής προβολής της πόλης. Μια νέα υπηρεσία, επαρκώς στελεχωμένη με προσωπικό 

εξειδικευμένο στις αρχές του στρατηγικού μάνατζμεντ και μάρκετινγκ, που θα είναι σε θέση να 

εφαρμόσει στρατηγικές  αναγνωρισιμότητας της πόλης, ως γενέτειρας του Αχιλλέα, σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο. Η ίδια υπηρεσία ανταποκρινόμενη στις προσδοκίες των πολιτών για δημοτική 

εξωστρέφεια, θα μπορεί να  υποστηρίζει στρατηγικά την παροχή από το Δήμο καινοτόμων 

πολιτιστικών αγαθών ή υπηρεσιών, όπως έκδοση τουριστικών οδηγών ή λευκωμάτων για τον 

Αχιλλέα, ίδρυση ψηφιακού θεματικού μουσείου σχετικού με τη ζωή του Αχιλλέα, θέσπιση 

εκπαιδευτικών πολιτιστικών προγραμμάτων ή διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων ομηριστών. 

Ως προς τη σπανιότητα του πόρου, ελάχιστοι όμοροι Δήμοι ερίζουν για τον τόπο γέννησης του 

ομηρικού Αχιλλέα και διεκδικούν την εδαφική ταύτιση με την ομηρική Φθία. Υπό αυτή την έννοια, 

ο Δήμος Φαρσάλων μπορεί σχεδόν αποκλειστικά να αξιοποιήσει τη φήμη της γενέτειρας του 

Αχιλλέα τόσο πολιτιστικά και τουριστικά όσο και οικονομικά, υιοθετώντας στρατηγικές place-

marketing. 

Η φήμη των Φαρσάλων ως γενέτειρας του ομηρικού Αχιλλέα, δεν επιδέχεται καμία προσπάθεια 

μίμησης ή έστω αντιγραφής, καθώς φιλολογικές μαρτυρίες και τοπογραφικά στοιχεία συνηγορούν 

υπέρ αυτής. Ο Δήμος Φαρσάλων προβαίνοντας στην εκμετάλλευση αυτού του πόρου, επωφελείται 
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αυτόματα με το πλεονέκτημα (first-mover advantage) του πρώτου χρήστη του πόρου (Barney J. & 

Hesterly W., 2012), αφού είναι ο πρώτος Δήμος που είναι ικανός να εκμεταλλευτεί αυτό το 

συγκεκριμένο πόρο. Ωστόσο, καθώς υπάρχουν ελάχιστοι όμοροι Δήμοι που ανταγωνίζονται για το 

γενέθλιο τόπο του Αχιλλέα, υπάρχει το ενδεχόμενο, αφού διαπιστώσουν το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, να προσπαθήσουν να αποκτήσουν τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή της 

ίδιας στρατηγικής. Στην περίπτωση αυτή, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προκύπτει για το 

Δήμο Φαρσάλων είναι προσωρινό, διότι με την πάροδο του χρόνου κάθε ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα που αποκτά ο πρώτος (first-mover advantage) εξαλείφεται. Για την ακρίβεια 

αποδυναμώνεται, καθώς οι ανταγωνιζόμενοι όμοροι Δήμοι μπορεί να αρχίσουν να διεκδικούν τον 

ίδιο πόρο, ανασκευάζοντας τις ήδη υπάρχουσες τοπογραφικές και φιλολογικές μαρτυρίες, με νέες 

περί καταγωγής του ομηρικού Αχιλλέα.   

Από την στιγμή που ο Δήμος Φαρσάλων έχει εντοπίσει ως σημείο υπεροχής του, τη φήμη της 

πόλης ως γενέτειρας του Αχιλλέα, ένα στρατηγικό πόρο που μπορεί να τον οδηγήσει σε 

διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, απαιτείται να τον εκμεταλλευτεί με την κατάλληλη 

οργανωσιακή υποδομή. Δυστυχώς, όμως, η υπάρχουσα οργάνωση του Δήμου χωλαίνει, καθώς η 

στελέχωσή του από εξειδικευμένο σε στρατηγικό μάνατζμεντ και μάρκετινγκ προσωπικό είναι 

ανύπαρκτη. Συγκεκριμένα, δεν έχει προβλεφθεί από τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του 

Δήμου, η σύσταση, οργάνωση και λειτουργία ενός τμήματος πολιτιστικού τουρισμού στο πλαίσιο 

της διεύθυνσης προγραμματισμού και τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό σε 

συνδυασμό με τη δυσχερή χρηματοοικονομική θέση στην οποία έχουν περιέλθει τα τελευταία 

χρόνια οι Ο.Τ.Α., εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας και των δυσκολιών χρηματοδότησής τους, 

καθιστά προς το παρόν το Δήμο Φαρσάλων αδύναμο να αναδείξει στρατηγικά τη φήμη της πόλης  

ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

Μπορεί, λοιπόν, να συνάγεται από την ανάλυση V.R.I.O., ότι η φήμη των Φαρσάλων ως γενέτειρας 

του Αχιλλέα αποτελεί δύναμη και σημείο υπεροχής για το Δήμο Φαρσάλων, αφού πρόκειται για 

πολύτιμο, σπάνιο και αμίμητο πόρο, ωστόσο, ο ίδιος ο Δήμος οδηγείται μάλλον σε ανταγωνιστική 

ισοτιμία με τους ελάχιστους ανταγωνιζόμενους όμορους Δήμους του ή σε προσωρινό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αν όχι σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα, επειδή δεν είναι κατάλληλα 

οργανωμένος για να τον εκμεταλλευτεί ολοκληρωτικά.  
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3.3.2 Οργανωτική αλλαγή για την εξασφάλιση διατηρήσιμου ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος 

Όταν η οργάνωση ενός οργανισμού αποτελεί τροχοπέδη για την ολοκληρωμένη αξιοποίηση των 

πολύτιμων, σπάνιων και αμίμητων πόρων του, τότε επιβάλλεται η αλλαγή της (Barney J. & 

Hesterly W., 2012). Η παραδοχή αυτής της άποψης αποτελεί και την απάντηση στο δεύτερο 

ερώτημα.  

Επομένως, για να μπορέσει να καταστεί η διεθνώς αναγνωρισμένη φήμη του ομηρικού Αχιλλέα 

διακριτή υπεροχή του Δήμου Φαρσάλων, κρίνεται επιβεβλημένη η αλλαγή της οργάνωσης του 

Δήμου. Πιο συγκεκριμένα, αν ο Δήμος Φαρσάλων οργανώσει, βάσει στρατηγικού μάνατζμεντ, την 

υπηρεσία πολιτιστικού τουρισμού, ώστε να διαθέτει τους συμπληρωματικούς πόρους της δομής 

αναφοράς, των συστημάτων ελέγχου διοίκησης και των πολιτικών ανταμοιβής (Barney J. & 

Hesterly W., 2012), τότε θα είναι σε θέση, από άποψη οργάνωσης, να αξιοποιήσει πλήρως τη φήμη 

της πόλης ως γενέτειρας του Αχιλλέα και να την καταστήσει πηγή διατηρήσιμου ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος.  

Η δομή αναφοράς (reporting structure) αποτυπώνει την οργάνωση μιας υπηρεσίας ως προς τη ροή 

εξουσίας, εργασίας και επικοινωνίας αντίστοιχα. Είναι η τυπική διάταξη των ρόλων και των 

σχέσεων του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε η εργασία να κατευθύνεται προς την ικανοποίηση των 

στρατηγικών σκοπών, που έχει θέσει η υπηρεσία. Η νέα υπηρεσία πολιτιστικού τουρισμού 

προκειμένου να εκπληρώσει την αποστολή της, την ανάδειξη της φήμης των Φαρσάλων ως 

γενέτειρας του Αχιλλέα σε διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Δήμου, πρέπει να 

διευθύνεται από ένα διοικητικό στέλεχος με εξειδικευμένες γνώσεις στρατηγικού μάνατζμεντ. Ο 

διευθυντής της υπηρεσίας ως μάνατζερ αναθέτει καθήκοντα και αρμοδιότητες σε υφιστάμενους 

υπαλλήλους, που αναφέρονται σε αυτόν, τους οποίους καθοδηγεί, συντονίζει και εποπτεύει ως προς 

την εφαρμογή του  στρατηγικού σχεδίου για την τουριστική προβολή των Φαρσάλων ως γενέθλιου 

τόπου του ομηρικού Αχιλλέα. Σε συνεργασία με την ανώτατη ηγεσία, το Δήμαρχο και το Δημοτικό 

Συμβούλιο, ο μάνατζερ αναλαμβάνει να ενοποιεί τις στρατηγικές αποφάσεις και ενέργειες για την 

πολιτιστική και τουριστική ανάδειξη του Δήμου, προσπαθώντας να τηρεί την ισορροπία ανάμεσα 

στον ανταγωνισμό των διαφόρων δημοτικών υπηρεσιών για περιορισμένους χρηματοοικονομικούς 

πόρους.  

Επιπλέον, η νέα υπηρεσία πολιτιστικού τουρισμού κρίνεται χρήσιμο να υποστηρίζεται από 

συστήματα ελέγχου διοίκησης (management control systems). Με αυτά διασφαλίζεται, ότι το 

ανθρώπινο δυναμικό της υπηρεσίας, ανεξαρτήτως ιεραρχίας, εργάζεται με αφοσίωση, σταθερότητα 
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και συνέπεια στην κοινή στρατηγική δέσμευση του Δήμου για εξωστρέφεια της φήμης και 

τουριστική προβολή. Ο τυπικός έλεγχος πραγματοποιείται, όπως συνηθίζεται, ιεραρχικά από το 

Δήμαρχο και το διευθυντή/μάνατζερ της υπηρεσίας προς τους υφιστάμενους υπαλλήλους, βάσει 

δεδομένων του προϋπολογισμού και άλλων σχετικών αναφορών για την πορεία υλοποίησης της 

στρατηγικής. Μεγαλύτερη, ωστόσο, βαρύτητα η νέα υπηρεσία δίνει στον άτυπο έλεγχο, που 

θεμελιώνεται στην οργανωτική κουλτούρα και στην προθυμία των εργαζομένων για μεταξύ τους 

έλεγχο.  

Ένας από τους στόχους της νέας υπηρεσίας, είναι να καλλιεργηθεί ισχυρή οργανωτική κουλτούρα. 

Αυτό σημαίνει, ότι ο μάνατζερ διαμορφώνει ένα πρόσφορο εργασιακό περιβάλλον για επικοινωνία, 

συνεργασία, συμμετοχικότητα και αμοιβαία αξιολόγηση, ώστε η εργασία για την στρατηγικώς 

τουριστική προβολή του Δήμου να είναι συνειδητή και να μετατρέπεται ομόθυμα σε τρόπο ζωής 

των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι, δηλαδή, στο Δήμο για την τουριστική ανάδειξη της φήμης των 

Φαρσάλων ως γενέτειρας του Αχιλλέα, συναισθανόμενοι τη μεγάλη αξία του στρατηγικού πόρου 

για την πόλη τους, αλλά και για την ίδια τους τη ζωή, άτυπα αξιολογούνται και ελέγχονται μεταξύ 

τους καθημερινά, προκειμένου να αποδίδουν τα μέγιστα στην επίτευξη του οράματος του Δήμου. 

Σε αυτό το πλαίσιο θεμελίωσης της ισχυρής οργανωτικής κουλτούρας, η υπηρεσία πολιτισμού και 

τουρισμού του Δήμου καθιερώνει τις πολιτικές ανταμοιβής (compensation policies). Πρόκειται για 

μια τακτική ευρέως διαδεδομένη στον ιδιωτικό τομέα και αναφέρεται συνήθως σε παροχή 

χρηματικών κίνητρων (bonus), με σκοπό την ανώτερη επίδοση των εργαζομένων. Στην περίπτωση 

του Δήμου, ο διευθυντής/μάνατζερ της υπηρεσίας μπορεί να επιβραβεύει με κίνητρα 

επαγγελματικής προαγωγής τους εργαζομένους που επιδεικνύουν εργατικότητα, αφοσίωση και 

ικανοποίηση στην προσπάθειά τους να εφαρμόσουν τη στρατηγική του Δήμου, ώστε να αναδειχθεί 

η φήμη της πόλης σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μ' αυτό τον τρόπο, δημιουργούνται οι 

κατάλληλες προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων από το 

Δήμο και κατ' επέκταση για την επιτυχημένη εφαρμογή και εκτέλεση του στρατηγικού μάνατζμεντ 

στην υπηρεσία πολιτιστικού τουρισμού. 

Αξίζει επίσης να επισημανθεί, ότι η νέα υπηρεσία έρχεται να ανταποκριθεί στις ολοένα και 

αυξανόμενες προσδοκίες και απαιτήσεις των πολιτών για εξωστρέφεια του Δήμου και 

αναγνωρισιμότητα της πόλης των Φαρσάλων ως γενέτειρας του Αχιλλέα, αλλά κυρίως στην 

ανάγκη τους για εύρεση εργασίας μέσω της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού στο Δήμο. Οι 

δημότες επιθυμούν η υπηρεσία πολιτιστικού τουρισμού του Δήμου όχι μόνο "να κάνει τα πράγματα 

σωστά", αλλά "να κάνει τα σωστά πράγματα", αξιοποιώντας στο έπακρο και προς το κοινό 

συμφέρον τον πόρο της ακλόνητης φήμης. Προσδοκούν από τη φήμη των Φαρσάλων ως γενέτειρας 
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του Αχιλλέα, να αναζωογονηθεί οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά η πόλη και να βελτιωθεί η 

ποιότητα της ζωής τους. Σ’ αυτήν ακριβώς την ικανοποίηση της ανάγκης και των προσδοκιών, 

έγκειται η δημιουργία αξίας στον πολίτη από τη νέα δημοτική υπηρεσία, η οποία αιχμαλωτίζεται με 

τη βοήθεια του στρατηγικού μάνατζμεντ. 

Η εφαρμογή του στρατηγικού μάνατζμεντ από τη νέα δημοτική υπηρεσία πολιτιστικού τουρισμού, 

πλέον φαίνεται να αποτελεί τον «αιμοδότη» του Δήμου για την επιβίωσή του στο σύγχρονο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον των χρηματοδοτήσεων. Η νέα υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη την 

οικονομική κρίση, την επισφαλή χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. εξαιτίας των ολοένα και 

συρρικνούμενων εθνικών πόρων, επιχειρεί στρατηγικά τη βελτίωση ή και αύξηση των δημοτικών 

προσόδων, αξιοποιώντας τουριστικά τη φήμη των Φαρσάλων ως γενέτειρας του Αχιλλέα. Η πιο 

ενδεδειγμένη μέθοδος για την αποδοτική εκμετάλλευση αυτής της φήμης, είναι η στρατηγική 

στόχευση της υπηρεσίας σε συμμετοχή σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα 

πολιτισμού, με σκοπό την απορρόφηση κονδυλίων ικανών για την εκπόνηση περαιτέρω ιστορικών 

μελετών και  αρχαιολογικών ανασκαφών που θα επιβεβαιώνουν την ταύτιση της ομηρικής Φθίας 

με τα Φάρσαλα, καθώς και για τη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων ομηριστών, σχετικών με την 

πολυθρύλητη ζωή του ομηρικού Αχιλλέα.  

Φιλόδοξο επίσης, στρατηγικό σχέδιο της υπηρεσίας για τη διεθνή τουριστική προβολή των 

Φαρσάλων, είναι και η δημιουργία ενός ψηφιακού θεματικού μουσείου εικονικής πραγματικότητας, 

αφιερωμένο στον Αχιλλέα. Η υλοποίηση του μεγαλεπήβολου αυτού έργου, προϋποθέτει όχι μόνο 

τη στρατηγική δέσμευση εθνικών χρηματοδοτήσεων, αλλά και την προσέλκυση  μεγάλων 

χρηματοοικονομικών κεφαλαίων από ιδιώτες επενδυτές ή ιδιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις, που 

μόνο με στρατηγικό μάνατζμεντ μπορεί να επιτευχθεί.   

Με όρους, λοιπόν, στρατηγικού μάνατζμεντ, επιχειρεί η νέα υπηρεσία πολιτιστικού τουρισμού του 

Δήμου Φαρσάλων να αιχμαλωτίσει την αξία της ικανοποίησης του πολίτη, αξιοποιώντας πλήρως 

τον στρατηγικό πόρο της φήμης. Αυτός ο πολύτιμος, σπάνιος και αμίμητος πόρος σε συνδυασμό με 

τους συμπληρωματικούς πόρους, που διαθέτει η οργάνωση της νέας δημοτικής υπηρεσίας, θα 

μπορέσει επιτέλους να είναι μια διακριτή υπεροχή, δηλαδή μια ανταγωνιστική ικανότητα, που ο 

Δήμος Φαρσάλων εκτελεί καλύτερα από τους όμορους, ανταγωνιζόμενους τη φήμη της γενέτειρας 

πόλης του ομηρικού Αχιλλέα, Δήμους. Στο σημείο αυτό χρειάζεται να επισημανθεί, ότι η 

οργανωσιακή υποδομή είναι μοναδική για κάθε οργανισμό και δεν μπορεί εύκολα να αντιγραφεί 

από τους ανταγωνιστές (Barney J. & Hesterly W., 2012). Έτσι, κάθε προσπάθεια αντιγραφής της 

δεν θα είναι επιτυχής και θα οδηγήσει τους ανταγωνιζόμενους Ο.Τ.Α. σε δυσκολότερη θέση ή 

ακόμα και σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Στην περίπτωση μάλιστα, που ο Δήμος Φαρσάλων 
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καταφέρει να επανεπενδύει στο συγκεκριμένο σημείο υπεροχής και να το αναζωογονεί 

επιχειρηματικά (entrepreneurial style) χρόνο με το χρόνο, τότε αυτό θα καταστεί το διατηρήσιμο 

ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα και η αδιάσειστη δύναμή του (Γεωργόπουλος, 2016). 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, με θεωρητικό υπόβαθρο τη θεωρία των πόρων και 

ικανοτήτων, επιχειρήθηκε να εφαρμοσθεί το στρατηγικό εργαλείο εσωτερικής ανάλυσης V.R.I.O. 

(V.R.I.O. Framework) για να εξακριβωθεί αν η φήμη των Φαρσάλων ως γενέτειρα του ομηρικού 

Αχιλλέα, αποτελεί στρατηγικό πόρο, ικανό να θέσει το Δήμο Φαρσάλων σε ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού. Από τη συγκεκριμένη ανάλυση 

διαπιστώθηκε, ότι η φήμη των Φαρσάλων αποτελεί πολύτιμο, σπάνιο και αμίμητο πόρο, που όμως 

προϋποθέτει οργανωσιακή υποδομή και στρατηγική υποστήριξη από μια νέα υπηρεσία 

πολιτιστικού τουρισμού του Δήμου, ώστε να αναδειχθεί σε διατηρήσιμη διακεκριμένη υπεροχή. 

 

Η περίπτωση οργανωτικής αλλαγής του Δήμου Φαρσάλων, όπως προτείνεται στην παρούσα 

εργασία, επιδιώκεται να ανοίξει μια νέα προοπτική αξιοποίησης του στρατηγικού μάνατζμεντ και 

του πλαισίου V.R.I.O. (V.R.I.O. Framework) στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Όσοι, επομένως, 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης προσδοκούν να αναζητήσουν στο εσωτερικό τους περιβάλλον 

το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, να το αξιοποιήσουν επιχειρηματικά και να το αναζωογονούν 

στο χρόνο, προκειμένου να καταστεί διατηρήσιμο, καλούνται να οργανώσουν νέες ή τις ήδη 

υπάρχουσες υπηρεσίες τους, με επαρκώς εξειδικευμένο στο στρατηγικό μάνατζμεντ στελεχιακό 

δυναμικό. Μόνο έτσι, θα καταφέρουν να δημιουργήσουν διατηρήσιμη αξία στους πολίτες και να 

εξασφαλίσουν την επιβίωση τους στο ραγδαίως μεταβαλλόμενο, ανταγωνιστικό και αβέβαιο 

εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό, άλλωστε, είναι και το ζητούμενο του στρατηγικού μάνατζμεντ στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

 



42 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Ελληνική  
 

Γεωργόπουλος, Ν. Β. (2013), Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Γ. Μπένου, Αθήνα.  

 

Γεωργόπουλος, Ν. Β. (2016), Σημειώσεις μαθήματος "Στρατηγική Διοίκηση Φορέων Τοπικής και 

Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης", ΔΔΠΜΣ «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση», 

ΕΕΤΑΑ, Αθήνα.  

 

Μιχαλόπουλος Ν. (2003), Από τη δημόσια γραφειοκρατία στο δημόσιο management, Eκδόσεις 

Παπαζήση. 

 

Παπαδάκης Β. (2002), Στρατηγική των επιχειρήσεων, Εκδόσεις Ε. Μπένου, Αθήνα.  

 

Σαρσέντης Β. (1996), Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική, Εκδόσεις Ε. Μπένου, Αθήνα.  

 

 

Ξενόγλωσση  
 

Ansoff, I., (1984), Implanting Strategic Management, Prentice Hall.  

 

Barney, J. (1991), “Firm resources and sustained competitive advantage”, Journal of Management 

17(1): 99-120.  

 

Barney, J. (1997), Gaining and sustaining competitive advantage, Reading, Massachusetts: 

Addison-Wesley Publishing Company. 

 

Barney, J. and Hesterly, W. (2012), Strategic Management and Competitive Advantage, 

Pearson. 

 

Barry B. (1986), Strategic Planning: Workbook for Non-Profit Organizations, St. Paul, Minnesota.  

 

Berman, S., Down, J. and Hill, C. (2002), Tacit knowledge as a source of competitive advantage in 

the National Basketball Association. Academy of Management Journal, 45, 13–31. 

 

Berry, F. and Wechsler, B. (1995), “State agencies Experience with Strategic Planning: Finding 

From A National Survey”, Public Administration Review, March – April, Vol. 55, No. 2.  

 

Bryson, J. (1988), Strategic Planning for Public and Non Profit Organizations. San Francisco: 

Jossey- Bass.  

 

Carmeli A. and Cohen A. (2001), “Organizational Reputation as a Source of Sustainable 

Competitive Advantage and Above Normal Performance: An empirical test among Local 

Authorities in Israel”, Public Administration & Management: An Interactive Journal.  

 

Carpenter M., Bauer T. and Erdogan B. (2014), Principles of Management, v.1.0.  

Certo, S. C. and Peter J.P. (1990), Strategic Management Process, Singapore, Mc Graw – Hill.   



43 

 

 

Ching, C., Holsapple C., and Whinston A., (1992), “Reputation, learning and coordination in 

distributed decision-making contexts”, Organization Science 3(2): 275-297.  

 

Elsbach, K. and Glynn, M., (1996), “Believing your own ‘PR’: Embedding identification in 

strategic reputation” , Advances in Strategic Management 13: 65-90. 

 

Ferlie P., Ashburner A., and Fidgerald L. (1996), The New Public Management in Action, Oxford 

University Press. 

 

Flynn, N. and Talbot, C. (1996), “Strategy and Strategists in UK Local Government”, Journal of 

Management Development, Vol. 15, Issue 2. 

 

Fombrun, C. and Shanley, M. (1990), “What’s in a name? Reputation building and corporate 

strategy”, Academy of Management Journal 33(2): 233-258. 

 

Gallagher S. (2007), Why does firm performance differ? Journal of Management,7. 

 

Hafeez, K., Zhang, Y. and Malak, N. (2002), Core competence for sustainable competitive 

advantage: A structured methodology for identifying core competence. IEEE Transactions on 

Engineering Management, 49(1), 28–35; Prahalad, C. K., & Hamel, G. (1990). The core 

competence of the corporation. Harvard Business Review, 68(3), 79–93.  

 

Hall R., (1993), “A framework linking intangible resources and capabilities to sustainable 

competitive advantage” , Strategic Management Journal 14: 607-618 

 

Hill, C. and Jones, G. (2001), Strategic Management, An Integrated Approach, Houghton Mifflin 

Co, 5th Edition. 

 

Hitt M., Ireland R. and Hoskisson R. (2009), Strategic Management Concepts and Cases, USA: 

South Western Cengage Learning-Nelson Education. 

 

Hitt M., Ireland R. and Hoskisson R. (1997), Strategic Management Competitiveness and 

Globalization, West Publishing.  

 

Hunger D. and Wheelen T. (2012), Strategic Management and Business Policy, Prentice Hall.   

 

Jones, O. (1996), “Human resources, scientists, and internal reputation: The role of climate and job 

satisfaction”, Human Relations 49(3): 269-294.  

 

Leonard-Barton, Dorothy (1992), “Core capabilities and core rigidities: A paradox in managing new 

product development”, Strategic Management Journal 13: 111-125. 

 

Local Government Association (2012), Business Planning and Strategic Management, Councillor 

Workbook. 

 

Mansour, E., Mohammad H. and Abdulaziz A. (2013), “Strategic Management Practices in the 

Local Authorities: Factors Associated with Adoption of Strategic Management practices in the 

local authorities”, Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business, vol.5, No.3. 

(July 2013), p.p.739-744. 



44 

 

Montanari J. and Bracker J. (1986), “The strategic management process at the public planning unit 

level”, Strategic Management Journal, Vol.7, Issue 3. (May/June 1986),pp. 251-265.  

Naschold, F., and Daley G. (1999), “Modernizing Local Governments”, International Public 

Management Journal, pp. 25-98. 

Nutt, P. and Backoff, R. (1992), Strategic management of public and third sector organizations, 

Jossey-Bass Inc., Publishers, San Francisco. 

 

Olins, W. (1990), Corporate identity: Making business strategy visible through design, Cambridge, 

Massachusetts: Harvard Business School Press.  

 

Osborne, D., and Gaebler, T.  (1992), Reinventing Government, Addison-Wesley, Reading, Mass.  

 

Pearce, J. and Robinson R., (1997), Strategic Management: formulation, implementation and 

control, The McGraw-Hill Companies. 

 

Poister, T. and Streib G. (1999), “Strategic Management in the Public Sector: Concepts, Models, 

and Processes”, Public Productivity & Management Review, Vol.22, No.3. (Mar., 1999),pp. 308-

325. 

 

Prahalad, C. and Hamel G., (1990), “The core competence of the corporation”, Harvard Business 

Review (May-June): 79-91.  

 

Shrum, W. and Wuthnow R. (1988), “Reputational status of organizations in technical systems”,  

American Journal of Sociology 93 (4): 882- 912. 

 

Steiner, G. (1979), “Contingency Theories of Strategy and Strategic Management”, in Schendel 

D.E. & HOFER, C.W. (eds), Strategic Management: A View of Business Policy and Planning, 

Boston: Little Brown. 

 

Teece, D., Pisano G. and Shuen A., (1997), “Dynamic capabilities and strategic management”, 

Strategic Management Journal 18 (7): 509-533.  

 

Thompson Α., Strickland A. and Gamble J. (2008), Crafting and Executing Strategy, The Quest for 

Competitive Advantage: Concepts and cases, Irwin. 

 

Vinzant, J. and Vinzant, D. (1996), “Srategic Management and Total Quality Management: 

Challenges and Choices”, Public Administration Quarterly, 20, 201-219.  

 

West, G. and DeCastro, J. (2001), The Achilles heel of firm strategy: Resource weaknesses and 

distinctive inadequacies. Journal of Management Studies, 38(3), 26–45.  

 

 

 

 


