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άλλα και όχι απλά η διέξοδος κάποιου απελπισµένου 
στελέχους ή το συµπλήρωµα εισοδήµατος κάποιου 
consultant. Από όσο γνωρίζω, οι προϋποθέσεις πιστο-
ποίησης για το Executive Coaching, καλώς ή κακώς, 
είναι αρκετά πιο ελαστικές. Το Association for Coaching
παραθέτει τις βασικές ακόλουθες: Εξειδικευµένη Εκπαί-
δευση: Diploma, MA, PhD - Πρακτική: 250 ώρες - Γρα-
πτή εργασία: 2.000 λέξεις - Εποπτεία - Κατάθεση καλής 
πρακτικής από πελάτη.
Κατά τη γνώµη µου, το επίπεδο κατάρτισης που εξα-
σφαλίζεται, ακόµα και όταν πληρούνται οι παραπάνω 
προϋποθέσεις, είναι στην καλύτερη περίπτωση οριακό. 
Ως εκ τούτου, µέχρι ενός σηµείου θεωρώ το λανσάρι-
σµα µίας τέτοιας πιστοποίησης, ως ανταγωνιστικό πλεο-
νέκτηµα ή επαγγελµατικό προσόν του Executive Coach,
ως κοροϊδία προς τον πελάτη. Υπάρχουν πολύ σηµαντι-
κότερα κριτήρια επιλογής, όπως το πελατολόγιο του, η 
εκπαίδευσή του, η εµπειρία του και η παρουσία του.
∆εδοµένης όµως της «τιτλολαγνείας» που χαρακτηρίζει 
τη χώρα µας, δεν µε εκπλήσσει όταν η πρώτη ή η δεύ-
τερη ερώτηση υποψήφιων Executive Coach είναι τι 
είδους πιστοποίηση θα λάβουν µετά από τη συµµετοχή 
τους σε σχετικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα. Λίγο πολύ, 
τους εξηγώ όλα όσα έγραψα παραπάνω και επικεντρώ-
νοµαι στις δεξιότητες µε τις οποίες θα εφοδιαστούν µέσα 
από τη συγκεκριµένη εκπαίδευση, µετά από ένα έτος 
εντατικής και απαιτητικής δουλειάς. Κάποιοι από αυτούς 
το καταλαβαίνουν. Αρκετοί όµως απογοητεύονται και 
στρέφονται σε σύντοµες εκπαιδεύσεις, συχνά ακόµα και 
διαδικτυακά, οι οποίες στη φωτεινή λεζάντα γράφουν 
πρώτα από όλα «πιστοποίηση», όπως στην είσοδο 
νυχτερινού µπουζουκοµάγαζου φιγουράρει το όνοµα 
του πρώτου τραγουδιστή. Τώρα το από ποιον πιστοποι-
ούνται σε ένα επάγγελµα το οποίο ουσιαστικά δεν έχει 
κλείσει ούτε µια δεκαετία ζωής και το τι ακριβώς σηµαί-
νει αυτό, είναι δευτερεύουσας σηµασίας.
Και ενώ αυτό βραχυπρόθεσµα δεν έχει κάποιο ιδιαίτερα 
αρνητικό αντίκτυπο, µελλοντικά εγκυµονεί κινδύνους 
όχι µόνο για τους εκπαιδευόµενους και τους εταιρικούς 
πελάτες των Executive Coachers, αλλά και για τους 
ίδιους τους εκπαιδευτικούς οργανισµούς και τους επαγ-
γελµατίες του χώρου, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν 
µία πολλά υποσχόµενη αγορά να συρρικνώνεται λόγω 
φτωχής ποιότητας ή ακόµα και λόγω της χαµηλής αµοι-
βής που αυτή η ποιότητα θα επιτάξει.

∆
∆εδοµένης της απουσίας σχετικής έγκυρης εκπαίδευσης 

∆
∆εδοµένης της απουσίας σχετικής έγκυρης εκπαίδευσης 

∆στη χώρα µας, αυτοί οι άνθρωποι εκπαιδεύτηκαν ή και ∆στη χώρα µας, αυτοί οι άνθρωποι εκπαιδεύτηκαν ή και ∆προήλθαν σε κάποιες περιπτώσεις από το εξωτερικό. ∆προήλθαν σε κάποιες περιπτώσεις από το εξωτερικό. ∆Όπως ήταν φυσικό, κάποιοι από αυτούς πρόσφατα, διέ-∆Όπως ήταν φυσικό, κάποιοι από αυτούς πρόσφατα, διέ-∆κριναν το κενό της αγοράς όσον αφορά στην εξειδικευ-∆κριναν το κενό της αγοράς όσον αφορά στην εξειδικευ-∆
µένη αυτή κατάρτιση και δηµιούργησαν (ή εισήγαγαν) 
εκπαιδευτικά προγράµµατα. Θα ήταν εποµένως λογικό 
να υποθέσουµε ότι τα τελευταία τρία περίπου χρόνια 
(από τότε δηλαδή που ξεκίνησε η πρώτη σχετική εκπαί-
δευση στην Αθήνα), οι επαγγελµατίες που ασχολούνται 
µε το Executive Coaching, είτε ενδοεταιρικά, είτε ως 
εξωτερικοί σύµβουλοι, έχουν αυξηθεί ραγδαία.

Ορισµός και Ευθύνη 
Θα µπορούσε κατά γενική αποδοχή να ειπωθεί ότι ο 
Executive Coach, έχει ως στόχο να βοηθήσει τον πελάτη 
του να βελτιώσει ή να αναπτύξει τις δεξιότητές του αυξά-
νοντας έτσι την αποδοτικότητά του και κατά προέκταση 
την κερδοφορία της εταιρείας που τον προσέλαβε. 
Παρόλο που η ηθική ευθύνη του Executive Coach απέ-
ναντι στον coachee δεν πλησιάζει συνήθως αυτή του 
ψυχοθεραπευτή απέναντι στον ασθενή του, για παρά-
δειγµα, εξακολουθεί να είναι πολύ σηµαντική. Ουσια-
στικά, ο Executive Coach είναι υπεύθυνος για την επι-
στροφή της επένδυσης της εταιρείας (ROI) και φυσικά για 
τη σωστή και υπεύθυνη διαχείριση του ψυχισµού του 
πελάτη (coachee). Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σταθούµε 
λίγο και να κοιτάξουµε προς τον πλησιέστερο συγγενή 
του Executive Coaching, την Εργασιακή Ψυχολογία. Η 
Εργασιακή Ψυχολογία προϋποθέτει από τον εκπαιδευ-
όµενο µια επένδυση τουλάχιστον 7 ετών συµπεριλαµ-
βανοµένων φυσικά του απαραίτητου µεταπτυχιακού, της 
εποπτείας (1 ώρα εποπτείας ανά δέκα ώρες πρακτικής) 
και της πρακτικής, διάρκειας εκατοντάδων ωρών σε διά-
στηµα όχι µικρότερο των 2 ετών. 

Η κατάσταση διεθνώς και εν Ελλάδι
Στο Executive Coaching παρόµοια µεταπτυχιακά, που 
φτάνουν µέχρι το Master, ξεκίνησαν πριν από 4 χρόνια Master, ξεκίνησαν πριν από 4 χρόνια Master
στις Ηνωµένες Πολιτείες και τη Βρετανία. Η είσοδος σε 
αυτά τα προγράµµατα, προϋποθέτει ένα σχετικό πρώτο 
πτυχίο, ένα επίπεδο επαγγελµατικής εµπειρίας και προ-
σωπικής ωριµότητας. Με λίγα λόγια, το Executive
Coaching είναι ένα σοβαρό επάγγελµα (ή ένα σοβαρό 
συµπλήρωµα στην κατάρτιση κάποιου) όπως και τόσα 

Τα τελευταία 5-6 χρόνια στην Ελλάδα, ο επιχειρηµατικός κόσµος είχε το προνόµιο να επωφελείται 
από υπηρεσίες Executive Coaching, τις οποίες µέχρι πρόσφατα παρείχαν λιγοστοί επαγγελµατίες 

µε πείρα, κατάρτιση και ακεραιότητα.
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