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ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

- Ορισμός: Συνήθωε ορίζεται ως η ικανότητα ενός ατόμου να κάνει μια
δουλειά. Στη δεκαετία του 1970, η αμερικανική εταιρεία McBer όρισε
τις ικανότητες ως συγκεκριμένα προσωπικά χαρακτηριστικά που
οδηγούσαν σε αποτελεσματική απόδοση.

- Ιστορικό: Οι εργοδότες χρησιμοποιούν ικανότητες από τη δεκαετία
του 1970 για να βοηθήσουν στην πρόσληψη και τη διαχείριση των
υπαλλήλων τους, όταν οι ψυχολόγοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι
οι παραδοσιακές εξετάσεις (ακαδημαϊκή ικανότητα και εξετάσεις που
βασίζονται στη γνώση) δεν προβλέπουν με ακρίβεια την επ ιτυχία
της απασχόλησης.

- Τύποι ικανοτήτων: τεχνικές, επ ιχειρηματικές, ηγετικές και
ανθρώπ ινες δεξιότητες.

- Κατανομή σε 3 επίπεδα: προσωπ ικό, ομαδικό, οργανωτικό.



"Τι είναι π ιο σημαντικό; 

Καλή αμοιβή;

Καλή ομάδα;

Καλό αφεντικό;

ΓΙΑΤΙ; " 



Ικανότητες έναντι δεξιοτήτων

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: συγκεκριμένες μαθησιακές ικανότητες, που
απαιτούνται για την επ ιτυχή εκτέλεση μιας εργασίας

Παράδειγμα: 

- Σκληρή δεξιότητα: προγραμματισμός ηλεκτρονικών
υπολογιστών, σύνταξη προσφορών
- Μαλακή δεξιότητα (μη τεχνική): προφορική επ ικοινωνία

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: γνώσεις και συμπεριφορές που σας οδηγούν
στην επ ιτυχία σε μια θέση εργασίας
(μπορεί να είναι ειδική για κάθε άτομο, πώς να το κάνετε, 
συνδυάζοντας την ικανότητα και τις γνώσεις με τις απαιτούμενες
δεξιότητες)

Παράδειγμα: επ ίλυση προβλημάτων (= γρήγορη/προχειρότητα), 

αποφάσεις βάσει δεδομένων (= διεξοδικότητα), βελτίωση της
επ ιχειρηματικής διαδικασίας (= τεχνική καινοτομία/διαχείριση
ανθρώπων)

Συμπέρασμα: οι δεξιότητες μπορούν να διδαχθούν, οι
ικανότητες είναι ως επ ί το πλείστον εγγενείς στην
προσωπ ικότητα του ατόμου



ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: το "ΓΙΑΤΙ"

- Οι βασικές ικανότητες είναι αυτό που χρειάζεται κάθε επ ιτυχημένος
εργαζόμενος για να ανέβει σε έναν οργανισμό. 

- Είναι κάτι που θα μπορούσε δυνητικά να σας ξεχωρίσει από κάθε
άλλο υποψήφιο (ο τρόπος που είστε, ο τρόπος που εργάζεστε) 
στρατηγικά πλεονεκτήματα

- Παραδείγματα: υπευθυνότητα, προσαρμοστικότητα, επ ικοινωνία, 

εστίαση στον πελάτη/ποιότητα, συμμετοχικότητα, ηγεσία, 

επαγγελματικές γνώσεις/προσανατολισμός στην τεχνολογία, ομαδική
εστίαση, ....

- αναλυτικές ικανότητες, δημιουργική σκέψη και ικανότητες επ ίλυσης
προβλημάτων.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚH ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡA ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧIΑ

➔ Επιχειρηματική συμπεριφορά για επιτυχημένες επιχειρήσεις ("να
μπορείς"), με βάση τον τύπο ικανοτήτων και το επίπεδο δράσης:

A. Ικανότητες που έχουν να κάνουν με ανθρώπους (= σε ομάδα)

B. Ικανότητες που αφορούν τις επιχειρήσεις (= στον οργανισμό)

C. Ικανότητες που αφορούν την αυτοδιαχείριση (= προσωπ ική, ατομική)

Πηγή: Cripe και Mansfield (2020)



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚH ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡA ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧIΑ

➔ΑΝΘΡΩΠΟΙ ("να μπορείς να είσαι σε ομάδα"):

- Καθιέρωση εστίασης, υποστήριξη κινήτρων,

- Προώθηση της ομαδικής εργασίας (ακρόαση, βοήθεια, συμβολή, ...),

- Διαχείριση της αλλαγής (πρόταση, ανάπτυξη, αξιοποίηση ευκαιρίας, 
διευκόλυνση, ...),

- Διαχείριση της απόδοσης (αποσαφήνιση των προσδοκιών, 

ανατροφοδότηση, υποστήριξη, ...),

- Επ ικοινωνία (ανταλλαγή και προσαρμογή πληροφοριών, συνέπεια, 

σύνοψη, ...),

- Διαπροσωπ ική επ ίγνωση (πρόβλεψη, ερμηνεία, κατανόηση,.. ),

- Επ ιρροή σε άλλους, προώθηση συνεργασιών, οικοδόμηση σχέσεων.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

➔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ("να είναι σε θέση να λειτουργεί σαν ομάδα"):

- Πρόληψη και επίλυση προβλημάτων με
α) διαγνωστική συλλογή πληροφοριών (ερωτήσεις, αναζήτηση προοπτικής), β) 

αναλυτική σκέψη (σύγκριση, εντοπ ισμός, στάθμιση προτεραιοτήτων), γ) 

εμπροσθοβαρής σκέψη (παρατήρηση, πρόβλεψη), δ) εννοιολογική σκέψη (εφαρμογή
θεωρητικών πλαισίων), στρατηγική σκέψη (κατανόηση, σε βάθος, μακροπρόθεσμα), 

ε) τεχνική εμπειρογνωμοσύνη (επ ίλυση προβλημάτων, επ ίδειξη, παροχή
συμβουλών),

- Επίτευξη αποτελεσμάτων με
α) πρωτοβουλία (ανεξάρτητη δράση), β) επ ιχειρηματικός προσανατολισμός
(παραμένετε ενήμεροι, εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία, ενθαρρύνετε), γ) προώθηση
της καινοτομίας (χορηγία, ανάπτυξη, συνεργασία), δ) προσανατολισμός στο
αποτέλεσμα (διατήρηση της δέσμευσης, αίσθηση του επείγοντος), ε) 
σχολαστικότητα (παρακολούθηση, επαλήθευση, οργάνωση, ακρίβεια), στ) 

αποφασιστικότητα (προθυμία, αντιμετώπ ιση, υπέρβαση).



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΥΧΊΑ

➔ ΑΥΤΟ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ("να είσαι σε θέση να είσαι εντός του εαυτού σου"):

- Αυτοπεποίθηση (να πετύχει, να είναι παρών, να έχει στάση "μπορώ να το
κάνω"),

- Διαχείριση του άγχους (ηρεμία υπό π ίεση, αποτελεσματικότητα, έλεγχος),
- Προσωπ ική αξιοπ ιστία (υπεύθυνος, αξιόπ ιστος, ειλικρινής),
- Ευελιξία (διαφάνεια, τροποποίηση, τεκμηρίωση),

- Εσωτερικά κίνητρα (επ ιθυμία, προθυμία για απόδοση).



"Φανταστείτε 5-6 βασικές

ικανότητες (= δυνατά σημεία στο
SWOT) που η φανταστική σας
επ ιχείρηση κάνει καλύτερα

(όπως το αντιλαμβάνονται οι
πελάτες)" 



Δημιουργία
"άτομα με επ ίγνωση
του περιβάλλοντος"

Μέθοδος S.M.A.R.T. σχέδια, στόχοι, 
προτεραιότητες:

S = ειδικό
M = μετρήσιμο
Α = εφικτό

R = σχετικό
T = με βάση το χρόνο

Ανάλυση SWOT:

αντοχές = S

αδυναμίες = W ευκαιρίες = O

απειλές = T

Διάγραμμα καταιγισμού ιδεών
[Kissi, Ernest & Somiah, Matthew & Ansah, Samuel, 2015]



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: επ ιχείρηση/συνεταιρισμός

Τρεις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μια επ ιχειρηματική δραστηριότητα
προκειμένου να αποτελεί βασική ικανότητα [Prahalad & Hamel, 1990]:

- Η δραστηριότητα πρέπει να παρέχει ανώτερη αξία ή οφέλη στον καταναλωτή.

- Θα πρέπει να είναι δύσκολο για έναν ανταγωνιστή να το αντιγράψει ή να το
μιμηθεί.
- Θα πρέπει να είναι σπάνιο.

Παράδειγμα επ ιτυχημένης επ ιχείρησης με σκοπό:

Patagonia - παρατηρήστε τη διαφορετική πτυχή της επ ιχείρησής τους

https://www.youtube.com/watch?v=g9aQn5yUTFs

https://www.youtube.com/watch?v=g9aQn5yUTFs


ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ

- Οι ικανότητες είναι ένα σύνολο ατομικών συμπεριφορών απόδοσης που είναι
παρατηρήσιμες, μετρήσιμες και κρίσιμες για την επ ιτυχή ατομική και εταιρική απόδοση.

- Οι ικανότητες είναι ατομικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου που οδηγούν σε
αποτελεσματική και ανώτερη απόδοση σε μια θέση εργασίας.

- Οι αξιολογήσεις με βάση τις ικανότητες κατανοούν την ατομική και οργανωτική
καταλληλότητα και διορθώνουν τις αποφάσεις πρόσληψης, το σημείο εκκίνησης
του κύκλου ζωής του εργαζομένου στον οργανισμό.

- Κατώτατο όριο ικανότητας μια ιδιότητα που χρειάζεται ένα άτομο για να κάνει μια
δουλειά (= το ελάχιστο που απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας).
- Προκειμένου να επ ιτευχθεί ανώτερη απόδοση, απαιτούνται π ιο συγκεκριμένες
ικανότητες.

- Πλαίσιο ικανοτήτων: ολοκληρωμένη δομή που περιγράφει διάφορες ικανότητες με
συγκεκριμένο σύνολο δεικτών συμπεριφοράς και κριτηρίων μέτρησης.
Οι οργανισμοί μπορούν να έχουν το δικό τους ξεχωριστό πλαίσιο ικανοτήτων, σε
ευθυγράμμιση με τα οράματα και την αποστολή τους και τους μακροπρόθεσμους και
βραχυπρόθεσμους στόχους τους.



ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ

• Προγραμματισμός εργατικού δυναμικού αξιολόγηση δεξιοτήτων απόκτησης
ταλέντων

• Προσανατολισμός και ένταξη

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

• Ένταξη, εργασιακές σχέσεις
• Χρονομέτρηση, προγραμματισμός, κανονιστική συμμόρφωση

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

• Σταδιοδρομία και ατομική ανάπτυξη
• Διαχείριση δεξιοτήτων, π ιστοποίηση

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

• Διαχείριση επ ιδόσεων
• Ευθυγράμμιση στόχων

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ

• Αναγνώριση και οφέλη
• Καλύπτονται οι ανάγκες

ΣΥΝΤΑΞΗ

• Διατήρηση εργαζομένων
• Απο-επ ιβίβαση



"Ποιες ικανότητες
π ιστεύετε ότι είναι οι π ιο

δύσκολες
να αναπτύξετε, να

αποκτήσετε

και να αναβαθμίσετε; " 



Ρόλος στον οργανισμό

Τα άτομα συγκεκριμένων τύπων προσωπ ικότητας
συνηθίζουν και πρέπει να προτιμούν έναν συγκεκριμένο
ρόλο στο πλαίσιο της οργανωτικής διαδικασίας. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα να διαθέτουμε μία ευέλικτη και
αποτελεσματική ομάδα.

Κοινοί τύποι προσωπικότητας [RIASEC, 1985]:

-(ρεαλιστικός) doer = τεχνικές, υπαίθριες ασχολίες,
- (ερευνητικός) στοχαστής = επ ιστημονικές, 
ερευνητικές, διανοητικές αναζητήσεις,
- (καλλιτεχνικός) δημιουργός = ευφάνταστες, 
διαισθητικές αναζητήσεις,
- (κοινωνικός) βοηθός = ανάπτυξη και διαπροσωπ ικές
επ ιδιώξεις,
- (επ ιχειρηματίας) persuader = ηγεσία, επ ιρροή
επ ιδιώξεων,

- (συμβατικός) οργανωτής = διαχείριση δεδομένων, 

αριθμητικές και οργανωτικές επ ιδιώξεις. 



ΗΓΕΣΙΑ

- "Η ηγεσία είναι μια πράξη, όχι μια θέση" (D. McGannon)

- Να είστε αυθεντικοί και συνειδητοποιημένοι, με υψηλή ηθική και
δεοντολογική αξία

- Ανθρώπινες δεξιότητες (ενδοπροσωπ ικές, κοινωνική νοημοσύνη, 

μικροδιαχείριση κατευθύνσεων, διαχείριση συγκρούσεων, αξιακή
ποικιλομορφία)

- Ανοιχτότητα, προσαρμοστικότητα, έμπνευση, ανάληψη κινδύνων, 

δυναμικό καινοτομίας

- Δια βίου μάθηση για την ενίσχυση των επιδόσεων και των
δεξιοτήτων καθοδήγησης

- Ιστορία της οικοδόμησης ικανοτήτων, της ηγεσίας και της ομαδικής
εργασίας: https://www.youtube.com/watch?v=nD6tUEp1lws 

https://www.youtube.com/watch?v=nD6tUEp1lws


Η σκοτεινή πλευρά της επ ιχειρηματικότητας

- "Μια σύγχρονη διοικητική θεωρία υποστηρίζει ότι μια επ ιχείρηση πρέπει να
ορίζει, να καλλιεργεί και να εκμεταλλεύεται τις βασικές της ικανότητες
προκειμένου να επ ιτύχει έναντι του ανταγωνισμού"

- Ακολουθώντας τις τάσεις

- Αντιμετώπιση του στρες, της ανθυγιεινής ανταγωνιστικότητας, ....

- ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Δημιουργία ενός ευχάριστου εργασιακού
περιβάλλοντος για την ενίσχυση των δεξιοτήτων, των σχέσεων και
της αποτελεσματικότητας των ανθρώπων.





ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

"κάνε το μόνος σου"

-Περιβάλλον εργασίας: 

πράσινο γραφείο, 

φυσικό φως, 
φρέσκος αέρας, ...

-Αυτοφροντίδα: 

διάλειμμα για σνακ, 

τέντωμα, 

οργανωμένο χρονοδιάγραμμα, ...

- Δια βίου μάθηση:

άτυπα εργαστήρια, μαθήματα και π ιστοποιήσεις,
δημιουργικά χόμπ ι,
ανάπτυξη καριέρας, ...



ΒΕΛΤΙΣΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

- Πρόσωπο: Susan Wojcicki ως διευθύνων σύμβουλος του YouTube το 2014.

Το ξεκίνημά της: σε ηλικία 11 ετών, ξεκίνησε την πρώτη της επ ιχείρηση,

πηγαίνοντας από πόρτα σε πόρτα πουλώντας σχοινιά μπαχαρικών -

επ ιμεταλλωμένα νήματα με μπαχαρικά - στη γενέτειρά της, το Πάλο Άλτο της
Καλιφόρνια.

- Ομάδα: Maze, ιδιωτική επαγγελματική ομάδα σκι της Σλοβένας Tina Maze

δημιουργήθηκε το 2008. Από τότε κέρδισε μετάλλια σε παγκόσμια
πρωταθλήματα και στους Ολυμπ ιακούς Αγώνες. Τώρα έχει αποσυρθεί και
είναι παντρεμένη με τον προπονητή της, Andrea Massi.

- Εταιρεία: Mikro+Polo, προμηθευτής εργαστηριακού εξοπλισμού. Προσφέρουν
δωρεάν πρωινό/μεσημεριανό για τους υπαλλήλους τους, έχουν θεματικό πάρτι
για το νέο έτος και απεριόριστες άδειες με αποδοχές, οι υπάλληλοι μπορούν να
φέρνουν παιδιά και κατοικίδια στη δουλειά, έχουν φτιάξει κήπο με παλέτα για
τα διαλείμματα καφέ, οργανώνουν ομαδικές συναντήσεις, ...
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Ατομική εργασία μετά τη διάλεξη
(3λεπτη παρουσίαση)
• Γράψτε μερικές ικανότητες που:

✓Επιθυμείτε να αποκτήσετε,
✓Επιθυμείτε να αναπτύξετε,
✓Επιθυμείτε να βελτιωσέτε.

Πολυγλωσσική ικανότητα (= ικανότητα να μιλάτε/μιλάτε/διαβάζετε/γράφετε σε διάφορες
γλώσσες)
Ψηφιακή επάρκεια (= ικανότητα χρήσης, πρόσβασης, φιλτραρίσματος, αξιολόγησης, 

δημιουργίας, προγραμματισμού και διαμοιρασμού ψηφιακού περιεχομένου, ασφάλεια και
προστασία)

Ικανότητες ευημερίας (= διαχείριση του άγχους, υγιεινός τρόπος ζωής)
Ικανότητα αντιμετώπ ισης της αβεβαιότητας και της πολυπλοκότητας
Ομαδική εργασία και συνεργασία
Κριτική σκέψη
Ικανότητες του πολίτη (= συμμετοχή και εμπλοκή των πολιτών)



ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ (3 ώρες)

A. ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (1,5 ώρες)

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο, εντοπ ίστε και εξηγήστε τρία παραδείγματα καλών
πρακτικών της επ ιλογής σας στον τομέα της κοινωνικής επ ιχειρηματικότητας και των
καινοτόμων επ ιχειρήσεων (εταιρείες, διάσημοι επ ιχειρηματίες): 
https://www.youtube.com/watch?v=zeAEFEXvcBg

B. ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (0,5 ώρες)

Παιχνίδι ρόλων σε μικρές ομάδες των 4 ατόμων: προσομοίωση συνέντευξης εργασίας
(συζήτηση σχετικά με τις απαιτούμενες ικανότητες για τη θέση σε μια κοινωνικά υπεύθυνη, 

καινοτόμο εταιρεία/οργανισμό από τη θεωρία VS καλύτερες ικανότητες από την πρακτική
χρήση του αιτούντος) https://www.competencies.co/competencies/behavioral-competencies

C. Ε-ΑΣΚΗΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ (1 ώρα)

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο και εξηγήστε πώς οι ατομικές ικανότητες μπορούν να
δημιουργήσουν τις ικανότητες του καινοτόμου, κοινωνικά υπεύθυνου οργανισμού (τονίστε τη
σημασία της σωστής ηγεσίας) μέσω ενός απλού πλαισίου ικανοτήτων (προτείνετε κατηγορία, 

υποκατηγορία, ικανότητα):

https://www.youtube.com/watch?v=zeAEFEXvcBg
https://www.competencies.co/competencies/behavioral-competencies


Εργασία καταιγισμού ιδεών
• ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

✓Βελτιώστε την απόδοσή σας, ενισχύστε τις δυνατότητες και τις ικανότητές σας, 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο S.M.AR.T. (S=ειδικό, M=μετρήσιμο, A=επ ιτεύξιμο, 
R=σχετικό, T=χρονοδιάγραμμα)

Πηγή: Louis - Γραφείο Ανθρώπ ινου Δυναμικού: Ατομικό Σχέδιο Ανάπτυξης

Αναπτυξιακοί
στόχοι
(δεξιότητες, γνώσεις, 
συμπεριφορές προς
εκμάθηση ή βελτίωση)

Χρονοδιάγραμμα
(πότε σκοπεύετε να
επ ιτύχετε τον στόχο -

βραχυπρόθεσμα (1 

έτος) ή
μακροπρόθεσμα)

Δράσεις
(βήματα και
δραστηριότητες που θα
σας βοηθήσουν, όπως
coaching, νέες εργασίες, 
...)

Αξιολόγηση
(πώς θα
παρακολουθείτε την
πρόοδο των δράσεων
και το
χρονοδιάγραμμα)

Στόχος καριέρας
(πού θα το
χρησιμοποιήσετε - σε
έναν νέο ρόλο, τομέα
ενδιαφέροντος, τίτλο, 

...)

ΣΤΟΧΟΣ 1:

ΣΤΟΧΟΣ 2:

ΣΤΟΧΟΣ 3:



Έργο TRAIN-CE-FOOD

Συντάκτης: Zunec (MIITR)

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επ ιτροπή, και τη Γενική
Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επ ιχειρηματικότητας και ΜΜΕ. GA: 

SI2.823699.

Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και
των συντελεστών και η Επ ιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.


