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 Γιατί είναι σημαντική η ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων σήμερα;  

 

 Ποιες είναι οι κρίσιμες ηγετικές δεξιότητες για το μέλλον;  

 

 Πόσο αυτές διαφέρουν σε περιόδους κρίσης και ειδικά μετά την 

     κρίση του Covid-19; 

 

 Ποιες αξίες και ποιες ηγετικές δεξιότητες αναζητά η νέα γενιά 

     εργαζομένων; 

Περιεχόμενα 



Γιατί είναι 
σημαντική η 
ανάπτυξη 
ηγετικών  

δεξιοτήτων 

σήμερα; 

Νέες προκλήσεις, σύνθετα προβλήματα  

Συνδημιουργία και εκδημοκρατισμός ηγεσίας 



Jakubik & Berazhny (2017). 
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Nέες 
απαιτήσεις,  
νέες 

προκλήσεις 
ηγεσίας 

Η ηγεσία πρέπει να είναι πιο δικτυωμένη, ανοιχτή, 
συμμετοχική, ευέλικτη και βασισμένη στην εμπιστοσύνη. Αυτό 
σημαίνει ότι σε μια εποχή διαμοιρασμένων πληροφοριών και 
γνώσεων πρέπει επίσης να διαμοιράζεται και η ηγεσία. Οι 
αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται πιο αποκεντρωμένα και σε 
περίπτωση κεντρικών αποφάσεων, θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται η συλλογική νοημοσύνη εντός του 
οργανισμού. 
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Διάγνωση της  
 πρόκλησης/κρίσης Ηγεσία εαυτού 

Ηγεσία προς τα κάτω 

Ηγεσία προς 
τα πάνω 

Ηγεσία σύνδεσης 

Μετα-Ηγεσία 
 

 (Marcus, Dorn, Ashkenazi & 

McNulty, 2010)  
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1. Ποιοτική έρευνα  (2014-2021 - Ευρώπη και ΗΠΑ) 

 
Ημι-δομημένες συνεντεύξεις με: 
 

 Ακαδημαϊκούς ηγεσίας και νευροηγεσίας 

 Ηγέτες επιχειρήσεων 

 Υπεύθυνους Ανθρώπινου Δυναμικού  

 Συμβούλους επιχειρήσεων 

 

2. Ποσοτική έρευνα 
 

Μillennials και Centennials (Γενιές Υ και Ζ) 
 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Ο ρόλος του ηγέτη στον 21ο αιώνα 



 

Διαχρονικά δεν αλλάζουν σημαντικά οι ικανότητες 
ενός αποτελεσματικού ηγέτη. Το πρόβλημα είναι ότι 
ΔΕΝ έχουμε ικανούς ηγέτες. Δεν προσθέτουν αξία 
στον οργανισμό ή την επιχείρηση που λειτουργούν 

Η ηγεσία είναι μία φυσική λειτουργία στην ανθρωπότητα. Ιστορικά, 
πάντα υπήρχαν εξαιρετικοί ηγέτες χωρίς πτυχία και MBA 

Ο πιο σημαντικός ρόλος ενός ηγέτη είναι να 
επικοινωνεί αξίες. Αυτό δεν έχει αλλάξει και δεν 
θα αλλάξει με τα χρόνια 



Ένας ηγέτης θα πρέπει να είναι 
ικανός/ή να αντιμετωπίσει τις 

αλλαγές. Η πανδημία είναι 
κάτι εντελώς νέο, έχεις να 

κάνεις με μια κατάσταση που 
δεν έχει προηγούμενο. Έτσι, αν 

η αλλαγή δεν σε φοβίζει,  
μπορείς να την αντιμετωπίσεις 

με πιο ήρεμο και ψύχραιμο 
τρόπο  

Ο 21ος αιώνας 
κυριαρχείται από την 

τεχνολογική ανάπτυξη. 
Οι ηγέτες χρειάζεται να 

αντιλαμβάνονται τις 
τεχνολογικές εξελίξεις 
και να λειτουργούν με 

τρόπο ώστε να τις 
αξιοποιούν 

Οι μελλοντικοί ηγέτες θα 
πρέπει να είναι ικανοί να 

παίρνουν γρήγορες 
αποφάσεις. Δεν έχουμε 

την πολυτέλεια να 
υπεραναλύουμε τα 

δεδομένα 



 
 

 

Νευροηγεσία 

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος 
λειτουργεί με βάση την αρχή της 

 «μεγιστοποίησης των 
ανταμοιβών και  

ελαχιστοποίησης των απειλών» 

Μοντέλο ηγεσίας SCARF 
 

(Κύρος, Ασφάλεια, Αυτονομία, 
Σχέσεις, Δικαιοσύνη) 



Survey results 
The main competences 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ  
 Αυτοπεποίθηση 

  Αξιοπιστία 

  Αισιοδοξία 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ  
 Αναλυτική λήψη αποφάσεων 

 Στρατηγική σκέψη   

 Δημιουργική επίλυση προβλημάτων 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
 Ομαδική συνεργασία 

 Διαπροσωπική επικοινωνία 

 Παρακίνηση συνεργατών 

 Χτίσιμο δικτύου σχέσεων 
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Ποιες αξίες και 
ποιες ηγετικές 
δεξιότητες 
αναζητά η νέα 
γενιά 
εργαζομένων; 



Έρευνα με  
Millennials  

και  
Centennials 

 
(Ν=2020) 

67%  
Με ενδιαφέρει πολύ - Με ενδιαφέρει 



Ποιες αξίες αναζητά η νέα γενιά εργαζομένων; 



Ποιες αξίες βρίσκει η νέα γενιά στους χώρους εργασίας; 
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Ο ηγέτης γεννιέται ή γίνεται; 

Είμαστε οι ηγέτες που θα ήθελαν  
οι άνθρωποί μας; 

Ας 
αναρωτηθούμε… 





Σας ευχαριστώ πολύ! 


