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Τα τελευταία 3-4 χρόνια, ο επιχειρημα-
τικός χώρος στην Ελλάδα έχει βιώσει 
την εξέλιξη των υπηρεσιών ανάπτυξης 
ανθρωπίνου δυναμικού, συμπεριλαμ-
βανομένου και του executive coaching. 
Με την οικονομία να παραμένει στα-
θερά ασταθής, την τεχνολογία να κλεί-
νει την ψαλίδα του ανταγωνιστικού πλε-
ονεκτήματος και την παγκοσμιοποίηση 
να ισοπεδώνει άνισα κουλτούρες και 
πρακτικές είναι φυσικό να στρεφόμαστε 
προς την αξιοποίηση του ανθρώπινου 
παράγοντα. Ειδικότερα στην Ελλάδα, 
όπου οι κοινωνικοπολιτικές συγκυρίες 
του προηγούμενου αιώνα (τις οποίες και 
δε θα αναπτύξουμε εδώ) έχουν απο-
θαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών 
και έχουν μεθοδικά οδηγήσει στον αφα-
νισμό των ηγετών, είναι ιδιαίτερα ενθαρ-
ρυντικό και πολλά υποσχόμενο, το 
γεγονός ότι μία μερίδα ανθρώπων έχει 
αναλάβει να «προπονήσει» την επιχει-
ρηματική αφρόκρεμα. 

Αυτή η μερίδα ανθρώπων δε χρειάζεται 
μόνο κοφτερό μυαλό και μεθοδολογία 

τελευταίας τεχνογνωσίας, αλλά και μία 
σχεδόν ανεπαίσθητη ευαισθησία και 
αντίληψη, μία ροπή για ενσυναίσθηση 
και μία φυσική περιέργεια για την ανθρώ-
πινη συμπεριφορά.

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι, εν μέρει, 
φυσικά και έμφυτα, από την άλλη, όμως, 
προϋποθέτουν μία πορεία κατά τη διάρ-
κεια της οποίας η εκπαίδευση και η 
κατάρτιση του coach τα έχει ενισχύσει 
και εδραιώσει σε συνειδητό και πρα-
κτικό επίπεδο. Η επιλογή των κατάλλη-
λων coach θα καθορίσει όχι μόνο την 
πορεία συγκεκριμένων εταιρειών, αλλά 
και την εξέλιξη του επαγγέλματος μελ-
λοντικά.

Εδώ και ένα περίπου χρόνο, το executive 
coaching στην Ελληνική αγορά έχει απο-
κτήσει προβολή η οποία δημιουργεί όχι 
μόνο προσδοκίες αλλά και ευθύνες. 
Αυτές τις ευθύνες θα πρέπει να τις επω-
μιστούν όχι μόνο οι πάροχοι αυτής της 
υπηρεσίας αλλά και οι…καταναλωτές. Οι 
καταναλωτές αυτής της υπηρεσίας είναι, 
ως επί το πλείστον, οι διευθυντές και 
διευθύντριες των τμημάτων Ανθρωπίνου 
∆υναμικού, τα διοικητικά στελέχη, οι επι-
χειρηματίες και κάποιοι ιδιώτες.

∆ε θα ήταν υπερβολή να ειπωθεί πως 
λίγοι από τους παραπάνω είναι απολύ-
τως σίγουροι για το τι είναι το executive 
coaching, ποιοι επαγγελματίες είναι σε 
θέση να το παρέχουν με υπευθυνότητα 
και ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός 
executive coach. Σε μια προσπάθεια, 
λοιπόν, να αυξήσω τις πιθανότητες επι-
βίωσης του επαγγέλματος που επέλεξα 
να υπηρετήσω, αλλά και να βοηθήσω 
τις εταιρείες να κάνουν την κατάλληλη 

επιλογή, θα ήθελα μέσα από την ευγε-
νική φιλοξενία του HR Professional να 
εξοπλίσω τους πελάτες των executive 
coach στην Ελλάδα με μία βασική ενη-
μέρωση.

Μία καλή αρχή για την κατανόηση του 
executive coaching, θα ήταν να εντοπί-
σουμε μία επίκαιρη, κοινώς αποδεκτή 
ερμηνεία και να επισημάνουμε την ιστο-
ρική εξέλιξή της. Το 1996, ο πιονέρος 
του executive coaching Sir John Whit-
more, όρισε το coaching ως «Το ξεκλεί-
δωμα της δυναμικής (potential) ενός 
ανθρώπου με στόχο την πλήρη αξιοποί-
ηση των δυνατοτήτων του».

Περίπου 10 χρόνια μετά, αυτή η απλή 
και συνοπτική  τοποθέτηση δεν είναι, 
πλέον, επαρκώς σαφής. Το 2006, οι 
Hawkins & Smith έγραψαν «Το coaching 
είναι η εστιασμένη εφαρμογή των δεξι-
οτήτων που καταλήγουν σε βελτίωση 
της απόδοσης της δουλειάς του στελέ-
χους μέσα στον οργανισμό του/της, 
μέσα από εύρωστη στήριξη και πρό-
κληση».

Σας παροτρύνω να επικεντρωθείτε στη 
νεοαποκτηθείσα ακρίβεια των όρων της 
πιο πρόσφατης ερμηνείας, η οποία 
παραθέτει τους στόχους, τους αποδέ-
κτες και τη διαδικασία απλά, λιτά αλλά 
και με σαφήνεια. Με τα παραπάνω στο 
μυαλό μας, λοιπόν, θα ήταν χρήσιμο να 
εξετάσουμε συστηματικά ποια είναι τα 
χαρακτηριστικά του ανθρώπου και του 
οργανισμού που θα αναλάβει να «στη-
ρίξει και να προκαλέσει εύρωστα» τα 
σημερινά στελέχη. 

�  Πολλοί θα ξεκινούσαν λέγοντας πως 
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η «χημεία» μεταξύ του coach και του 
στελέχους είναι σημαντική. Αυτό 
είναι σίγουρα αλήθεια μέχρι ενός 
σημείου, σημαντικότερη όμως ακόμα, 
ειδικά στην παρούσα Ελληνική 
αγορά είναι η ακαδημαϊκή και επαγ-
γελματική πορεία του συχνά αυτοα-
ποκαλούμενου coach. 

�  Πολυετής προϋπηρεσία σε μια εται-
ρεία (ακόμα και στο τμήμα του 
Ανθρωπίνου ∆υναμικού) με μερικά 
διήμερα σεμινάρια και κάποιες πιστο-
ποιήσεις για χορήγηση ψυχολογικών 
τεστ δεν καθιστά κάποιον executive 
coach. Η ισορροπημένη και εντατική 
διαδικασία μάθησης και η επαγγελ-
ματική εμπειρία σχετική με το αντικεί-
μενο της στοχευμένης ανάπτυξης του 
ανθρωπίνου δυναμικού, είναι μια 
καλή αρχή. Η παρακολούθηση κάποιου 
εξειδικευμένου προγράμματος εκπαί-
δευσης executive coaching, αποτελεί 
σαφέστατα πλεονέκτημα, όπως επί-
σης και οι μεταπτυχιακές σπουδές 
οργανωτικής και εργασιακής ψυχολο-
γίας. Το ίδιο ακριβώς, ισχύει και για 
τους ψυχολόγους - ψυχοθεραπευτές 
που αποφασίζουν να κάνουν στροφή 
στην καριέρα τους. Όσο και αν η 
γνώση και κατανόηση των δομών της 
ανθρώπινης συμπεριφοράς τους δίνει 
πλεονέκτημα, αυτό δεν τους καθιστά 
αυτόματα ικανούς να αναπτύξουν τις 
δεξιότητες ενός στελέχους προς όφε-
λος του ιδίου αλλά και της επιχείρη-
σής του. 

�  Με γνώμονα το παραπάνω, σημα-
ντικό είναι, επίσης, και το πελατολό-
γιο του εκάστοτε coach. Μία σειρά 
από συνεργασίες με μεγάλες εται-
ρείες είναι, πάντα, μία επιπλέον εγγύ-
ηση, ειδικά αν ο coach σας είναι δια-
τεθειμένος να σας φέρει σε επαφή με 
κάποιες από αυτές, για να πιστοποιή-
σουν την ποιότητα της εργασίας του. 
Βεβαιωθείτε πως οι συνεργασίες αυτές 
ήταν στο πλαίσιο του HR Consulting 
και όχι για παράδειγμα χρηματοοικο-
νομικές υπηρεσίες.

�  Βάσει του παραπάνω, καλό είναι, 
επίσης, να βεβαιωθείτε πως το κύριο 

προϊόν της εταιρείας ή του ατόμου 
που προσφέρει το coaching, είναι η 
ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού. 
Με μοναδικό πλεονέκτημα την παρου-
σία τους στην αγορά σε διαφορετι-
κούς τομείς παροχής υπηρεσιών, 
πολλές εταιρείες προσφέρουν σήμερα 
και coaching. Χωρίς αυτό να σημαί-
νει πως δεν μπορούν να υπάρξουν 
αξιόλογες προσπάθειες και από άλλες 
πηγές, η πείρα και η φήμη στην ανεύ-
ρεση στελεχών, στα λογιστικά και 
στις χρηματοοικονομικές συμβου-
λευτικές υπηρεσίες  δεν προσφέρουν 
κανένα επιπλέον πλεονέκτημα ή 
κύρος στον εν λόγω executive coach 
ιδιαίτερα όταν αυτός δεν είναι εκπαι-
δευμένος. 

�  Η διαφορά του executive coaching 
από την εκπαίδευση έγκειται σε 
μεγάλο βαθμό στο ότι είναι ειδικά 
σχεδιασμένο (custom-made) για τον 
εκάστοτε πελάτη. Μη δεχτείτε να 
λάβετε coaching στο πλαίσιο κάποιου, 
ήδη, έτοιμου (off-the-shelf) προ-
γράμματος. Η εκπαίδευση δεν είναι 
executive coaching. 

�  Προτιμήστε εταιρείες των οποίων οι 
coach έχουν και γνώση ανάπτυξης 
οργανωτικών δομών (Organisational 
Development). Το να προσπαθείς να 
καθοδηγήσεις ένα στέλεχος μεμο-
νωμένα, χωρίς πρώτα να κατανοή-
σεις το σύστημα στο οποίο ανήκει 
και τις απαιτήσεις/προσδοκίες του, 
είναι παρόμοιο με το να μαστιγώνεις 
ένα άλογο για να σύρει μία άμαξα 
χωρίς ρόδες. Σε πολλές περιπτώσεις, 
η παροχή υπηρεσιών coaching είναι 
απλώς αντιπαραγωγική εάν δεν αντι-
μετωπιστούν πρώτα θέματα εναρμό-
νισης εταιρικής κουλτούρας. 

�  Προτιμήστε εταιρείες οι οποίες 
κάνουν αναμνηστικές αξιολογήσεις 
(follow-up). Αυτό δείχνει τη διάθεσή 
τους να πετύχουν αλλά και εξασφα-
λίζει την διατήρηση βιώσιμων απο-
τελεσμάτων. Στο πλαίσιο του follow-
up, ρωτήστε για τη μέτρηση των απο-
τελεσμάτων (deliverables), τα οποία 
θα πρέπει να προ-συμφωνηθούν.

�  Βεβαιωθείτε πως ο coach ή η εται-
ρεία συμβούλων έχουν έναν επαρκή 
κύκλο από άλλους επαγγελματίες. 
Είτε αυτοί είναι ψυχολόγοι, είτε εκπαι-
δευτές, είτε χορηγοί ψυχομετρικών 
τεστ, είναι σημαντικό ο coach να έχει 
στη διάθεσή του μία πλειάδα από 
πόρους και επιλογές. 

�  ∆ιαχωρίστε το executive coaching 
από το “life coaching”. Αν το στέλε-
χος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προ-
βλήματα, απευθυνθείτε σε έναν ειδι-
κευμένο ψυχοθεραπευτή ή σε μία 
από της εταιρείες που προσφέρουν 
Εταιρική Συμβουλευτική (Corporate 
Counselling). 

�  Ζητήστε μία δοκιμαστική, δωρεάν 
συνάντηση. Μία εμπειρία από πρώτο 
χέρι είναι πάντα χρήσιμη.

Ελπίζω τα παραπάνω να σας φανούν 
χρήσιμα στην επιλογή του επαγγελμα-
τία που αξίζει στην επιχείρησή σας και 
να συμβάλλουν όχι μόνο στην επιβί-
ωση, αλλά και στην εξέλιξη του execu-
tive coaching στη χώρα μας.  

του Βασίλη Αντωνά, ∆ιευθύνοντα Συμβούλου Impact, v.antonas@impactpcs.com
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