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Τα τελευταία χρόνια, το executive coaching 
έχει εξελιχθεί από µία αφηρηµένη µέθοδο 
ανάπτυξης δεξιοτήτων σε ένα στοχευµένο 
και αποτελεσµατικό σύµµαχο των εταιρειών. 
Ειδικότερα στη χώρα µας, αποδείχτηκε πως 
τελικά και έξυπνα στελέχη υπάρχουν, ικανά 
να διαχειριστούν µε ευελιξία τις αλλαγές µε 
τη βοήθεια εξωτερικών συµβούλων, αλλά 
και επαγγελµατίες στο χώρο οι οποίοι έχουν 
µεράκι, διάθεση και σταδιακά αποκτούν και 
την κατάλληλη εκπαίδευση.

Ώριµη αγορά
Οι εκπαιδεύσεις που ακολούθησαν το πρω-
τοποριακό Diploma in Executive Coaching 
and OD, έδειξαν πως η αγορά είναι πλέον 
ώριµη και έτοιµη να γίνει αυτόνοµη και 
ανταγωνιστική. Από αυτό το πρόγραµµα 
αποφοίτησαν πέρυσι 9 υψηλόβαθµα στε-
λέχη και εκπαιδεύονται φέτος άλλα 15. 
Αυτή η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα συµφέρουσα 
για τις εταιρείες στην Ελλάδα για πολλούς 
και διάφορους λόγους. Ο πρώτος και κυρι-
ότερος είναι η ανάπτυξη της εγχώριας αντα-
γωνιστικότητας, µε ότι αυτό συνεπάγεται. 
Ο δεύτερος είναι η επιλογή που προσφέρε-

ται στις εταιρείες να χρησιµο-
ποιούν συµβούλους ανάπτυ-
ξης ανθρωπίνου δυναµικού 
µε βάση την Ελλάδα, κάτι το 
οποίο είναι πολύ πιο συµφέ-
ρον  ο ικονοµ ικά  από τη 
διαρκή «εισαγωγή». Τέλος, η 
ανάπτυξη του κλάδου, δηµι-
ουργεί την κουλτούρα και τις 
προϋποθέσεις για τη µετά-
βαση του Ελληνικού επιχει-
ρηµατικού κόσµου από ένα 
µοντέλο που υπαγορευόταν 
από το «αρχηγιλίκι» σε ένα 
µοντέλο αυθεντικής ηγεσίας. 

Αυθεντική ηγεσία  
και executive coaching
Τι σηµαίνει όµως αυτό, πώς 
µπορεί ένας executive coach 
να στηρίξει ένα µοντέλο αυθε-
ντικής ηγεσίας και σε τι τελικά 

ωφελεί; Τα παραπάνω είναι σηµαντικά ερω-
τήµατα που κάθε εταιρεία οφείλει να υποβάλ-
λει πριν εµπιστευτεί τα στελέχη της σε κάποιον 
executive coach. 
Οι ηγέτες του σήµερα καλούνται να επιδεί-
ξουν χαρακτηριστικά πολύ διαφορετικά 
από τους αρχηγούς προηγούµενων γενιών. 
Το πρώτο και κυριότερο είναι η διασφάλιση 
της ροής πληροφοριών (µια και αυτό είναι 
το δυνατότερο νόµισµα του σήµερα), εσω-
τερικά και εξωτερικά. Αυτό σηµαίνει ικανό-
τητα να λάβουν και να δώσουν ανατροφο-
δότηση, την εδραίωση µίας κουλτούρας 
διαφάνειας και τη δηµιουργία σχέσεων 
εµπιστοσύνης, ούτως ώστε οι Directors ή τα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να µπο-
ρούν, ανά πάσα στιγµή, να πουν την άποψή 
τους ή να κρούσουν κώδωνα κινδύνου. 
Ένας καλός coach θα ξεκινήσει ελέγχοντας 
κατά πόσο το στέλεχος είναι σε θέση να 
εφαρµόσει τις παραπάνω αρχές. 

Ηγεσία και ανάπτυξη ταλέντου
Το δεύτερο χαρακτηριστικό που ο σηµερι-
νός ηγέτης καλείται να επιδείξει είναι η ανά-
πτυξη ταλέντου. 

Όχι µόνο µε αυτό τον τρόπο η εταιρεία γλυ-
τώνει ένα αξιοσέβαστο ποσό από το 
executive search και το επιπλέον κόστος 
εκπαίδευσης του νεοφερµένου, αλλά και 
δηµιουργεί προϋποθέσεις κινητοποίησης 
για τους High Potentials. 
Επιπροσθέτως, µε αυτό τον τρόπο, απελευ-
θερώνει πολύ από το χρόνο του για στρατη-
γικό σχεδιασµό αντί για πυρόσβεση, όντας 
περιτριγυρισµένος από στελέχη εξίσου ή και 
σε κάποιες περιπτώσεις περισσότερο ικανά 
από ότι ο ίδιος. Η συστηµική αντίληψη του 
executive coach, θα του επιτρέψει να εντοπί-
σει τις ανάγκες του στελέχους όσον αφορά 
στην ανάπτυξη ταλέντου. 
Τέλος η δηµιουργία οράµατος και αποστο-
λής, είναι η καλύτερη προϋπόθεση για την 
εναρµόνιση κουλτούρας και στρατηγικής 
και την ενίσχυση της ατοµικής δέσµευσης 
και συνεισφοράς. Ένα στέλεχος µε όραµα, 
ηγείται διά παραδείγµατος στηριγµένος σε 
αρχές, και ξέρει όχι µόνο πότε οι γύρω του 
δεν το ακολουθούν, αλλά και πότε ο ίδιος 
έχει χάσει τον δρόµο του. 
Και η συνεισφορά του κατάλληλου coach 
στην ενίσχυση της αυτογνωσίας, δηµιουργεί 
τις καλύτερες προϋποθέσεις για την ανά-
ληψη ευθυνών και αρµοδιοτήτων µε ότι 
αυτό συνεπάγεται.

Τα νέα δεδοµένα
Φανταστείτε, λοιπόν, µία καινούργια γενιά 
στελεχών, η οποία στηριγµένη στο ταλέντο 
που ανέπτυξαν, επικοινωνούν αποτελεσµα-
τικά το όραµα του οργανισµού τους και 
πετυχαίνουν την αποστολή του. 
Και µετά επιλέξτε τον Executive Coach ο 
οποίος πιστεύετε πως θα φροντίσει η εξέ-
λιξη της ηγεσίας να µην προσπεράσει τη 
δική σας εταιρεία. 


