
 
 
Το Κέντρο Αριστείας του ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2018, με 
ιδρυτική δωρεά του ΣΕΒ. 
 
Αποστολή 
Μέσω της ακαδημαϊκής έρευνας με κριτήρια διεθνούς ακαδημαϊκής αριστείας –και της 
διάδοσης της γνώσης–, το Κέντρο Αριστείας του ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία φιλοδοξεί να 
αποτελέσει φορέα αριστείας και διάχυσης των αξιών και των πρακτικών που διέπουν τη 
δημιουργική ηγεσία.  
 
Αποστολή του Κέντρου είναι η παραγωγή και η διάδοση πρωτοποριακής γνώσης σχετικά με 
τις δημιουργικές μορφές ηγεσίας, κατά τη διάρκεια της τρίτης και της τέταρτης δεκαετίας του 
21ου αιώνα. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Η δημιουργία του Κέντρου Αριστείας 
Στη δημιουργία Κέντρου Αριστείας στο Alba, με επίκεντρο την αλληλεπίδραση της 
δημιουργικότητας με την ηγεσία, συντέλεσαν οι εξής παράγοντες: 
H ανάπτυξη και η ευημερία της ελληνικής κοινωνίας και των επιχειρήσεων τις επόμενες δύο 
δεκαετίες, απαιτούν έναν επιδέξιο μετασχηματισμό του τρόπου σκέψης, των πρακτικών και 
των δομών καθώς και τη στροφή σε πιο δημιουργικούς τρόπους μάθησης, εργασίας και 
συνεργασίας. Οι δημιουργικές μορφές ηγεσίας μπορούν να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο 
προς αυτή την κατεύθυνση. 
Η παγκοσμιοποίηση, σε συνδυασμό με την ψηφιακή οικονομία και την τεχνητή νοημοσύνη, 
επιδρούν αρνητικά σε πολλές από τις παραδοσιακές και λιγότερο δημιουργικές μορφές 
διοίκησης και εργασίας. Τις επόμενες δύο δεκαετίες, η σύνδεση της δημιουργικότητας με την 
ηγεσία πρόκειται να καθορίσει τον πυρήνα της εργασίας και της επαγγελματικής ταυτότητας 
φοιτητών, αποφοίτων και εργαζομένων.  
Από την ίδρυσή του, το 1992, με την κοινή πρωτοβουλία του ΣΕΒ και της ΕΕΔΕ, αποστολή του 
Alba είναι «η εξάπλωση των ορίων της γνώσης και η προσφορά εφαρμόσιμης γνώσης στις 
επιχειρήσεις, καθώς και η εκπαίδευση μελλοντικών ηγετών με όραμα για το αύριο, που θα 
δράσουν ως φορείς αλλαγής και θα συντελέσουν στη διαμόρφωση των επιχειρήσεων του 
μέλλοντος. Η δημιουργία και η διάχυση της γνώσης αποτελούν τους δύο κύριους σκοπούς 
μας». 
Είκοσι πέντε χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Alba έχει τη δυνατότητα να υπηρετήσει τη 
διαχρονικά εμπνευσμένη αποστολή του, εστιάζοντας ένα σημαντικό μέρος της ακαδημαϊκής 
μας έρευνας στην αλληλεπίδραση της δημιουργικότητας με την ηγεσία και του 
διαμορφωτικού ρόλου αυτής της αλληλεπίδρασης στον κόσμο και στην εργασία του 
μέλλοντος. 
 
Εστίες Αριστείας  
Από το 2009 και εν μέσω μιας ιδιαίτερα δύσκολης δεκαετίας για την εκπαίδευση, την  
οικονομία και την κοινωνία στην Ελλάδα, το Alba προσαρμόστηκε δυναμικά και με τόλμη στις 
νέες προκλήσεις, με τη δημιουργία πεδίων έρευνας και διδασκαλίας στους χώρους της 
δημιουργικότητας και της ηγεσίας. 
Η προσπάθεια αυτή επέφερε ένα σύνολο από ερευνητικές δράσεις, ακαδημαϊκά μαθήματα 
και προγράμματα ανάπτυξης στελεχών που σήμερα χαρακτηρίζουν την ταυτότητα και τη 
λειτουργία του Σχολείου. Η δουλειά μας σε αυτό τον τομέα έχει εισπράξει διεθνή αναγνώριση 
από τους πιο έγκριτους φορείς, στους εξής τομείς: 
 
Έρευνα: Η έρευνά μας στα πεδία της δημιουργικότητας και της ηγεσίας διακρίθηκε με δύο 
από τα πιο σημαντικά βραβεία διεθνούς έρευνας στον χώρο  του μάνατζμεντ:                                                                                    

 Το 2016, το άρθρο «Creative Leadership: A Multi-Context Conceptualization», το οποίο 
συν-έγραψε ο Καθηγητής Χαράλαμπος Μαινεμελής, επελέγη μέσα στα κορυφαία 
άρθρα για την απονομή του Βραβείου για το Καλύτερο Άρθρο του επιστημονικού 
περιοδικού Academy of Management Annals, το οποίο κατατάσσεται στην πρώτη 
θέση των περιοδικών της κατηγορίας Μάνατζμεντ του ISI/Thomson. 

 Το 2011, το άρθρο «Stealing Fire: Creative Deviance in the Evolution of New Ideas» του 
Καθηγητή Χαράλαμπου Μαινεμελή, έλαβε το βραβείο για το Kαλύτερο Άρθρο του 
έτους 2019, από το επιστημονικό περιοδικό The Academy of Management Review,  το 
οποίο κατατάσσεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία Business του 
ISI/Thomson. 



 
Διδασκαλία: Το 2015, το Alba διακρίθηκε με το βραβείο καινοτομίας Προγραμμάτων ΜΒΑ 
από τον διεθνή Οργανισμό πιστοποίησης προγραμμάτων ΜΒΑ, Association of MBAs (AMBA). Η 
ανακοίνωση του AΜBA ανέφερε πως «το βραβείο αποτέλεσε αναγνώριση για τη μοναδικότητα 
και για το αποτύπωμα της καινοτόμου προσέγγισης του Alba MBA στη Δημιουργική Έκφραση 
στο Μάνατζμεντ». Το βραβείο αυτό αναγνώρισε δύο στοιχεία του προγράμματος ΜΒΑ: το 
μάθημα «Δημιουργικότητα και Καινοτομία» με τον Καθηγητή Χαράλαμπο Μαινεμελή και το 
μάθημα «Management Acts: A Theatrical Integration» με την Καθηγήτρια Όλγα Επιτροπάκη, σε 
συνεργασία με τις Καθηγήτριες Νικολοπούλου και Sanchez Coldberg από τη Σχολή Καλών και 
Παραστατικών Τεχνών Frances Rich του Deree – Τhe American College of Greece.  
 
ΚΥΡΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ 
Το Κέντρο Αριστείας του ΣΕΒ υποστηρίζει τη διεξαγωγή διεθνώς αναγνωρισμένης ακαδημαϊκής 
έρευνας, στους τομείς της δημιουργικότητας και της ηγεσίας.  
Παράλληλα, υποστηρίζεται η υλοποίηση ποιοτικής εφαρμοσμένης έρευνας σχετικά με τις 
εκφάνσεις της δημιουργικής ηγεσίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.  
Το τριετές πρόγραμμα εφαρμοσμένης έρευνας 2018-2021 του Κέντρου θα εστιάσει στο θέμα 
του Συγκερασμού Καινοτομίας και Παράδοσης και στη διερεύνηση του διττού ρόλου της 
δημιουργικής ηγεσίας στην αναζωογόνηση της παράδοσης και στη χρήση της παράδοσης ως 
πηγής καινοτομίας. 
 
Σειρά συζητήσεων: «Ηγούμαστε Δημιουργικά» 
To Κέντρο Αριστείας του ΣΕΒ διοργανώνει ένα ετήσιο κύκλο ομιλιών με διακεκριμένους 
ακαδημαϊκούς κι ερευνητές, με στόχο τη διάχυση πρωτοποριακής και εφαρμόσιμης γνώσης 
σχετικά με τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, στους ακαδημαϊκούς κύκλους του Αlba και 
στην ευρύτερη κοινότητα. 
 
Ετήσιο Συμπόσιο  
Σκοπός του Ετήσιου Συμποσίου του Κέντρου είναι να διαδώσει τη νέα γνώση, τις νέες τάσεις 
και τις νέες πρακτικές που σχετίζονται με τη δημιουργική ηγεσία. Το θέμα του Ετήσιου 
Συμποσίου είναι άμεσα συνδεδεμένο με το θέμα του ετήσιου κύκλου εφαρμοσμένης έρευνας 
που διεξάγει το Κέντρο στο πλαίσιο του ευρύτερου θέματος της τριετίας 2018-2021, το οποίο 
εστιάζει στον Συγκερασμό Καινοτομίας και Παράδοσης στην Ελλάδα. Ο τίτλος του πρώτου 
Ετήσιου Συμποσίου τον Ιούνιο του 2019, είναι «Δημιουργική Ηγεσία και η τέχνη της 
επιμέλειας».  
 
Επικοινωνία  
Χαράλαμπος Μαινεμελής, Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, Διευθυντής Κέντρου 
Αριστείας του ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία – bmainemelis@alba.acg.edu 
 
Νίκη Θεοδώρου, Υπεύθυνη Εκδηλώσεων, Επιμελήτρια Κέντρου Αριστείας του ΣΕΒ στη 
Δημιουργική Ηγεσία – ntheodorou@alba.acg.edu 
 
Περισσότερες πληροφορίες:  
www.alba.acg.edu/faculty-research/sev-center-of-excellence/ 
www.sev.org.gr/tomeis-draseon/ergasia-anthropino-kefalaio/koini-ekpaideftiki-protovoulia-
sev-kai-alba-2/kentro-aristeias-sev-sti-dimiourgiki-igesia/ 
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The SEV Center of Excellence in Creative Leadership (SEV CECL) was established in July 2018 at 
Alba Graduate Business School, The American College of Greece thanks to the founding 
donation of SEV (The Hellenic Federation of Enterprises). 
 
Mission 
Through its world-class research and stimulating dissemination, the SEV CECL aspires to be a 
force of excellence that will spread the values and practices of creative leadership in Greek 
society and the rest of the world. 
Its mission is to advance the generation and dissemination of cutting-edge knowledge about 
creative forms of leading in the third and fourth decades of the 21st century.  

 
 

 



 
Why a Center of Excellence 
Establishing a Center of Excellence about the interplay between creativity and leadership 
stemmed from three main factors: 
 
The growth and prosperity of business organizations and the wider society in Greece over the 
next two decades require the masterful transformation of mindsets, practices, and structures 
towards more creative and flexible ways of thinking, learning, working, and collaborating. 
Creative leadership can play an immensely positive role in this direction. 
Globalization, the network economy, and artificial intelligence continue to adversely affect 
low-creativity forms of executive jobs. In the next two decades, the intersection of creativity 
and leadership is likely to define the core work and the core professional characteristics that 
will be required from students and alumni. 
Since 1992, when it was founded through the joint initiative of SEV and the Hellenic 
Management Association, Alba’s mission has been “to educate visionary leaders of tomorrow 
who will act as agents of change and help shape the future business world by pushing forward 
the frontiers of knowledge related to the management of business organizations, while making 
that knowledge relevant to practitioners. Generating and disseminating knowledge represent 
our twin objectives.” 
 
A quarter of a century later, we can best serve our ever-inspirational mission by focusing a 
substantial part of our research, teaching, and executive development on the interplay 
between creativity and leadership and its transformative impact on the world and work of 
the future. 
 
Sources of Excellence 
Since 2009, during an extremely adverse decade for Greece’s education, economy, and society, 
Alba adapted boldly and proactively by creating springboards of research and teaching 
excellence in the areas of creativity and leadership. 
 
This effort has resulted in a rich stream of research activities, academic courses, and executive 
development programs that today permeate the identity and operations of the School. Our 
work in this area has received international recognition of the highest caliber, including: 
 
Research: our research in the areas of creativity and leadership has received two of the most 
prestigious honors in the international field of management research: 

 In 2016, the article “Creative Leadership: A Multi-Context Conceptualization”, co-
authored by Professor Charalampos Mainemelis, was the finalist for the 2015 Best 
Article Award of The Academy of Management Annals, which is ranked as #1 journal in 
the world in the category “Management” by ISI/Thomson. 

 In 2011, the article “Stealing Fire: Creative Deviance in the Evolution of New Ideas”, 
authored by Professor Charalampos Mainemelis, was awarded the 2010 Best Article 
Award of The Academy of Management Review, which is ranked as #1 journal in the 
world in the category “Business” by ISI/Thomson. 

 
Teaching: in 2015 Alba was awarded the MBA Innovation Award by the Association of MBAs 
(AMBA), the global accrediting body of MBA degrees. AMBA’s announcement stated that “The 



award was in recognition of the uniqueness and impact of the innovative approach of Creative 
Expression in Business in The Alba MBA.” 
BASIC RESEARCH 
The SEV Center of Excellence supports the efforts of resident Alba faculty and visiting fellows in 
performing world-class basic research in the areas of creativity and leadership. Our basic 
research output comprises books, journal articles, and conference presentations.  
 
APPLIED RESEARCH 
The SEV Center of Excellence supports the efforts of resident Alba faculty and visiting fellows in 
conducting high-quality applied research about the manifestations of creative leadership in 
organizations operating in Greece. For the period 2018-2021, the Center will focus its applied 
research activities on the theme “Blending Innovation and Tradition in Greece”. The purpose of 
this three-year program of applied research is to explore the dual role of creative leadership in 
the reverent rejuvenation of tradition and the ingenuous use of a tradition as a non-imitable 
source of innovation. 
 
Lead Creatively: Discussion Series 
The SEV Center of Excellence holds an annual series of stimulating discussions with 
distinguished researchers and scholars in order to disseminate to senior executives, the Alba 
Academic Community and the larger society, cutting-edge and management-relevant 
knowledge about creativity and leadership. 
 
Annual Symposium 
The purpose of the Center’s annual symposium is to spread novel and practice-relevant 
insights, trends, and practices about creative leadership. The theme of each annual symposium 
is directly linked to the theme of each annual cycle of applied research that the Center conducts 
under the three-year exploration of the overarching theme “Blending Innovation and Tradition 
in Greece”. The title of the 1st Annual Symposium in June 2019 will be “Creative Leadership and 
the Art of Curation.” 
 
Contact Us 
 
Charalampos Mainemelis 
Professor of Organizational Behavior, Director of the SEV Center of Excellence in Creative 
Leadership, bmainemelis@alba.acg.edu 
 
Nicky Theodorou 
Events Manager, Curator of the SEV Center of Excellence in Creative Leadership 
ntheodorou@alba.acg.edu 
 
For further information, visit www.alba.acg.edu/faculty-research/sev-center-of-excellence/ 
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