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Ε ι σ α γ ω γ ή

Ο οδηγός αυτός αποτελεί µία συλλογική προσπάθεια µε πρωταγωνιστή 
το Hellenic Coaching Association, τον πρώτο χρονολογικά επαγγελµατικό 
σύλλογο coaching στην Ελλάδα, που ιδρύθηκε το 2009 και ανήκει στο 
δίκτυο του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Mentoring & Coaching (EMCC). 
Η ραγδαία ανάπτυξη του coaching στην Ελλάδα από το 2009, δηµιούργησε 
την ανάγκη για έναν εύστοχο, αξιόπιστο και εύληπτο οδηγό/εργαλείο, που 
απευθύνεται κυρίως σε όσους επιλέγουν υπηρεσίες business coaching, για 
λογαριασµό των εταιριών τους. Τα στελέχη που επιλέγουν εξωτερικούς 
συνεργάτες στο coaching, είναι συνήθως οι ∆ιευθύνσεις Aνθρώπινου 
∆υναµικού –HR και τα διευθυντικά στελέχη.

Στόχος αυτού του οδηγού είναι:
  Να προσφέρει µία σύντοµη ανάλυση βασικών αρχών και κύριων 

χαρακτηριστικών του coaching.
 Να αποτελέσει σηµείο αναφοράς και συµβουλευτικό οδηγό ώστε 

να διευκολύνεται η επιλογή και να εξασφαλίζεται, στο µέτρο του 
δυνατού, η αριστοποίηση του αποτελέσµατος, πριν επιλέξει κάποιος 
υπηρεσίες business coaching.

  Να προσφέρει ερεθίσµατα για περαιτέρω µελέτη σχετικά µε το 
coaching, µέσα από links σε σχετικές διεθνείς πηγές, δεδοµένης 
της ραγδαίας ανάπτυξης του coaching αφ’ ενός και του 
διεθνούς διαλόγου που αναπτύσσεται σχετικά, στα πλαίσια της 
παγκοσµιοποιηµένης διεθνούς κοινότητας.

Για τους σκοπούς αυτού του οδηγού, όταν αναφερόµαστε στον όρο coaching 
εννοούµε συγκεκριµένα το Business Coaching που παρέχεται στα στελέχη των 
εταιρειών. 

Μπορεί κανείς να τον διαβάσει από την αρχή έως το τέλος ή να επιλέξει 
συγκεκριµένα τµήµατα που τον ενδιαφέρουν.

Καλό διάβασµα!

 Η συντακτική οµάδα του Hellenic Coaching Association 
(µε αλφαβητική σειρά)

 Παναγιώτης Κεσσόγλου
 Καίτη Μπουγέση
 Κρύστα Τζελέπη



Πώς δηµιουργήθηκε η ανάγκη για το coaching;
To coaching εµφανίστηκε κατά τη δεκαετία 
του ’90 στις ΗΠΑ και σταδιακά εξαπλώθηκε 
σε όλο τον κόσµο. Γεννήθηκε µέσα από ένα 
συνδυασµό επιρροών και κινηµάτων, όπως: 
ψυχολογία, κίνηµα human development, 
αθλητική προπονητική κ.α.. Στόχος ήταν και 
εξακολουθεί να είναι η αξιοποίηση του δυ-
ναµικού ενός ατόµου ή µiας οµάδας και η βελτιωµένη απόδοση/ικανοποίηση 
είτε στην εργασία είτε στη ζωή. 

Οι Πρωτοπόροι του Coaching:
Ο Timothy Gallwey, προπονητής του τένις, µε το βιβλίο του Τhe «Inner Game of 
Tennis», το 1974, έδωσε µία ψυχολογική προσέγγιση στην αθλητική απόδοση, υποστη-
ρίζοντας ότι ο αντίπαλος στο µυαλό του αθλητή, είναι µεγαλύτερος από τον πραγµατικό 
αντίπαλο στην άλλη πλευρά του γηπέδου. 

O Sir John Whitmore, οδηγός αυτοκινήτων αγώνων, εξέδωσε το 1992 το βιβλίο 
«Coaching for Performance», όπου ανέπτυξε ένα από τα πλέον διαδεδοµένα µοντέλα 
coaching, το µοντέλο GROW.

Η Laura Whitworth, την ίδια εποχή ίδρυσε µία άλλη µεγάλη σχολή του coaching, την 
Coaches Training Institute, που διδάσκει την προσέγγιση Co-active coaching. 

Ο Thomas Leonard, αρχικά ως financial planner & αργότερα ως life coach ήταν από 
τους πρωτεργάτες της ανάπτυξης του coaching. ∆ηµιούργησε την πρώτη σχολή εκ-
παίδευσης για coaches, την Coach U, ενώ συγχρόνως ίδρυσε το International Coach 
Federation το 1995.
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Ποιοι ήταν οι Κοινωνικο-οικονοµικοί Παράγοντες 
που συνέβαλλαν στην ανάπτυξη του coaching;

Από τη δεκαετία του ’90 και µετά, αρχικά στις ΗΠΑ, αλλά σταδιακά και στον υπόλοιπο 
κόσµο, µεταβάλλονταν οι συνθήκες στο επιχειρηµατικό περιβάλλον: αυξανόµενη πίεση στα 
στελέχη για βελτιωµένα αποτελέσµατα, συχνές αλλαγές ρόλων, µετακινήσεις σε άλλες χώ-
ρες κ.α.. Συνθήκες δύσκολες που οδηγούσαν τις εταιρίες στην αναζήτηση εξατοµικευµένης 
υποστήριξης για τα στελέχη τους. Αυτό το ρόλο κάλυψαν οι business coaches.
Αρχικά, oι business coaches ασχολούνταν κυρίως µε στελέχη που είχαν προβλήµατα 
απόδοσης. Τα τελευταία χρόνια, όµως οι coaches χρησιµοποιούνται για ανάπτυξη 
και βελτίωση της απόδοσης και των δυνατοτήτων. 
Οι Business coaches χρησιµοποιούνται ενδεικτικά για:

  την ανάπτυξη στελεχών µε υψηλές δυνατότητες (high potentials)
  την προετοιµασία στελεχών για επόµενους απαιτητικούς 
ρόλους

  την υποστήριξη στελεχών και οµάδων σε 
µεταβαλλόµενες ή απαιτητικές καταστάσεις/έργα.

1. Τι είναι και τι δεν είναι coaching
Το coaching ως όρος πρωτοεµφανίστηκε το 1830 στο λεξικό Oxford αναφερόµενο στον 
tutor που βοηθούσε το φοιτητή σε εξετάσεις, µεταφέροντάς τον από εκεί που ήταν προς 
το σηµείο που ήθελε να φθάσει. Το 1861 εµφανίστηκε ο όρος «coach» σε σχέση µε τον 
αθλητισµό. 

Ο όρος χρησιµοποιείται ευρέως τελευταία. Άρα είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε τι σηµαίνει. 
Η δική µας εστίαση σε αυτό τον οδηγό είναι στο business coaching. Coach είναι ο επαγ-
γελµατίας που παρέχει το coaching, ενώ coachee ή πελάτης είναι αυτός που δέχεται και 
επωφελείται από το coaching. Υπάρχουν πολλοί ορισµοί, µε µικρές παραλλαγές, όµως 
όλοι συµφωνούν σε κάποια σηµεία:

  Υπάρχουν πάντα στόχοι που τίθενται από τον coachee
  Οι λύσεις προέρχονται από τον coachee, ενώ ο coach παίζει υποστηρικτικό ρόλο
  Εστιάζουµε στο παρόν και στο µέλλον
  Ακολουθείται από τον coach συγκεκριµένη µεθοδολογία δοµηµένων συζητήσεων, 
που βασίζονται σε ανοικτές ερωτήσεις, ενεργητική ακρόαση, ενσυναίσθηση κ.λπ.

Ορισµοί, ενδεικτικά:
 «Τo coaching είναι µία διαδικασία που διαρκεί συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και 
υποστηρίζει άτοµα και οµάδες, προκειµένου να δρουν µε στόχους, στους ρόλους και 
στο πλαίσιο που βρίσκονται. Ο coach υποστηρίζει τον coachee/πελάτη να βελτιώσει 



την αυτοσυναίσθηση, την αυτοδιαχείρισή του, έτσι ώστε να προχωρήσει σε δικούς του 
στόχους & λύσεις, που είναι ταιριαστές µε το πλαίσιο και το ρόλο του». (ΕΜCC)

 «Η επαγγελµατική σχέση που δηµιουργείται και αναπτύσσεται µεταξύ ενός 
πιστοποιηµένου coach και ενός ατόµου ή µιας οµάδας. Η σχέση αυτή υποστηρίζει την 
επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσµάτων, που βασίζονται στους στόχους που τέθηκαν από 
το ίδιο το άτοµο ή την οµάδα». (ICF, 2005)

 «Το coaching αναπτύσσει τις δεξιότητες και τις γνώσεις ενός ατόµου, µε αποτέλεσµα η 
απόδοση στην εργασία του να βελτιώνεται και πιθανώς αυτό να οδηγεί στην επίτευξη των 
στόχων του οργανισµού. Το Coaching στοχεύει στην υψηλή απόδοση και την βελτίωση 
στην εργασία, αλλά µπορεί επίσης να έχει θετική επίπτωση και στην προσωπική ζωή του 
coachee. ∆ιαρκεί για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και εστιάζει στην ανάπτυξη συγκε-
κριµένων δεξιοτήτων και στόχων του ατόµου». (CIPD 2009)

∆ιαφορές µεταξύ Coaching και Mentoring
Coaching Mentoring

Η διάρκεια στο Coaching είναι 
προκαθορισµένη.

Το Mentoring µπορεί να διαρκέσει για µια µεγάλη χρονική 
περίοδο, έως και πολλά έτη.

Είναι δοµηµένες συναντήσεις, 
προγραµµατισµένες και 
επαναλαµβάνονται σε τακτά 
διαστήµατα.

Είναι συνήθως άτυπες συναντήσεις που µπορεί να γίνουν 
όταν και όποτε ο mentee χρειάζεται µια συµβουλή, 
καθοδήγηση ή βοήθεια.

Ο coach δεν είναι απαραίτητο να έχει 
εµπειρίες από τον επαγγελµατικό τοµέα 
του coachee.

Ο mentor είναι συνήθως περισσότερο έµπειρος από ότι ο 
mentee στο αντικείµενο. Στους οργανισµούς είναι ένας πολύ 
έµπειρος επαγγελµατίας που «µεταφέρει» γνώση, εµπειρίες 
και ευκαιρίες σε περιοχές που ο mentee δεν θα µπορούσε 
να έχει.

Η έµφαση είναι στην ανάπτυξη ή 
επίλυση θεµάτων στην εργασία.

Η έµφαση είναι στην ανάπτυξη της σταδιοδροµίας ή στην 
προσωπική ανάπτυξη του mentee.

Η θεµατολογία των συναντήσεων 
σχετίζεται µε την επίτευξη 
συγκεκριµένων, άµεσων στόχων.

Η θεµατολογία ορίζεται από τον mentee και ο mentor 
προσφέρει υποστήριξη, συµβουλευτική και καθοδήγηση. 

Το coaching ασχολείται περισσότερο µε 
την ανάπτυξη συγκεκριµένων περιοχών 
και θεµάτων. 

Το mentoring ασχολείται περισσότερο µε την ανάπτυξη της 
σταδιοδροµίας του ατόµου και µε ευρύτερα θέµατα, που 
µπορεί να απασχολούν τον mentee.



∆ιαφορές µεταξύ Coaching και Counselling
Coaching Counselling

Ο στόχος είναι να βελτιώσει την 
απόδοση του coachee στην εργασία.

Ο στόχος είναι να βοηθήσει το άτοµο να κατανοήσει 
την βαθύτερη αιτία των θεµάτων ή προβληµάτων που 
αντιµετωπίζει στην απόδοση του, διαχρονικά.

∆εν στοχεύει στην επίλυση 
ψυχολογικών θεµάτων ή προβληµάτων.

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο για ψυχολογικά θέµατα, 
όσο και για θέµατα απόδοσης.

Η agenda συνήθως ορίζεται από τον 
coachee, αλλά σε συµφωνία και συνεν-
νόηση µε την εταιρία.

Η agenda συνήθως συµφωνείται µεταξύ του ατόµου και 
του counselor.

Άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, όπως 
π.χ. ο προϊστάµενος του coachee, 
έχουν ένα ρόλο ως stakeholders στη 
διαδικασία του coaching.

Σπάνια εµπλέκονται στο counselling άλλα 
ενδιαφερόµενα µέρη.

2. Ποιά είναι τα Οφέλη του Coaching
Για τα οφέλη του coaching έχουν γίνει πολλές αναφορές και µελέτες που εύκολα µπορεί κα-
νείς να αναζητήσει στο site του ΕΜCC, στο site του ΙCF κ.α. Η επιστηµονική έρευνα σχετικά µε 
τα αποτελέσµατα του coaching είναι σε αρχικό στάδιο, αλλά εξελίσσεται θετικά.

Ενδεικτικά οφέλη για τον coachee:
 Επηρεάζει θετικά τόσο την επαγγελµατική σταδιοδροµία όσο και την προσωπική ζωή.
 Βοηθά στην ανάληψη της πρωτοβουλίας και στην δράση για την επίτευξη των στόχων.
 Ενδυναµώνει την αυτοπεποίθηση του coachee να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις που του 
θέτει η εταιρία και ο ρόλος του.

 Ενισχύει την αυτογνωσία και επενδύει στην προσωπική ανάπτυξη.
 Ενισχύει τις διαπροσωπικές σχέσεις του coachee.
 Αυξάνει την παραγωγικότητά του.
 Ενισχύει την αποτελεσµατική επικοινωνία σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα και ταυτόχρονα 
την ικανοποίηση των εργαζοµένων στην οµάδα του coachee.

Ενδεικτικά οφέλη για την εταιρία:
 Επιτάχυνση της ανάπτυξης του στελέχους ή της οµάδας που λαµβάνει coaching.
 Ταχύτερη ένταξη νέων στελεχών στην κουλτούρα της εταιρίας.
 Ταχύτερη & οµαλότερη προσαρµογή του στελέχους σε νέους, πιο απαιτητικούς ρόλους.
 Βελτίωση της απόδοσης των στελεχών ή των οµάδων που λαµβάνουν coaching.
 Bελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων & της επικοινωνίας του στελέχους µέσα στην 
εταιρία.

Σχετικα Links:
http://coachfederation.org/need/landing.cfm?ItemNumber=747



3. Σε ποιούς απευθύνεται το Business Coaching
Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας παρατηρείται, σε παγκόσιµα κλίµακα, αύξηση της χρή-
σης των business coaches από τις εταιρίες, λόγω του ότι το coaching φέρνει αποτελέσµατα. Το 
coaching συνεχίζει να αυξάνεται, ως εργαλείο για ανάπτυξη και βελτίωση απόδοσης, και στη 
χώρα µας. Οι εταιρίες το χρησιµοποιούν όλο και περισσότερο, µε διάφορες µορφές, αναθέτο-
ντας το coaching, σύµφωνα µε τις ανάγκες, σε εξωτερικούς αλλά και σε εσωτερικούς coaches. 

Οι εξωτερικοί ή εσωτερικοί business coaches αναλαµβάνουν έργο στις εξής περιπτώσεις:

Οι εταιρίες αξιοποιούν και εξωτερικούς coaches, δηλαδή επαγγελµατίες παρόχους του 
coaching που δεν σχετίζονται µε την εταιρία, αλλά και στελέχη των ίδιων των εταιριών τα 
οποία εκπαιδεύονται για να δρουν ως εσωτερικοί coaches. Πολλές είναι οι εταιρείες που 
χρησιµοποιούν ένα συνδυασµό εσωτερικών και εξωτερικών coaches, οι οποίοι εργάζονται 
συµπληρωµατικά. Αυτό δηµιουργεί σταδιακά µία κουλτούρα coaching, που χαρακτηρί-
ζεται από µεγαλύτερη συµµετοχικότητα στη διαχείριση των εργαζοµένων & έµφαση στην 
ανάπτυξή τους.

4. Business/Corporate Coaching: Ποια είναι τα Χαρακτηριστικά;
Στο business coaching υπάρχουν κάποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά τα οποία διαφοροποι-
ούνται από άλλες µορφές coaching, συγκεκριµένα:

 Αποτελείται από ατοµικές συναντήσεις coach – coachee µε αντικείµενο συζητήσεις που 
στοχεύουν στην ανάπτυξη του coachee αλλά και σε επίτευξη στόχων που αφορούν την 
εταιρία/οργανισµό.

 Προσφέρει στο στέλεχος/coachee ανατροφοδότηση (feedback) σχετικά µε τις δυνατές 
περιοχές και τις περιοχές όπου απαιτείται ενδυνάµωση, προκειµένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι ή να γίνει καλύτερη προσαρµογή του coachee στο ρόλο του.

 Στοχεύει στην επίλυση συγκεκριµένων θεµάτων, που σχετίζονται µε το ρόλο του 
coachee στο περιβάλλον της εταιρίας/οργανισµού, µέσα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό 
ορίζοντα.

Η διπλή εστίαση και στον coachee/στέλεχος και στους εταιρικούς στόχους είναι αυτό 
που ξεχωρίζει το business coaching από τις άλλες µορφές coaching, σύµφωνα 
µε τον Worldwide Association of Business Coaches. ∆είτε περισσότερα εδώ: 
http://www.wabccoaches.com/includes/popups/definition.html

Α) σε στελέχη, ατοµικά: 
ανώτερα στελέ-
χη, στελέχη µε 
υψηλό δυναµι-
κό, κ.α.

Β) σε οµάδες: νέες οµάδες µε 
απαιτητικό έργο, οµάδες µε νέο 
προϊστάµενο, οµάδες µε 
δυσκολίες επικοινωνίας/
συνεργασίας κ.α.



 Performance Coaching. Το coaching εδώ στοχεύει 
στην βελτίωση της απόδοσης του ατόµου στον 
τρέχοντα ρόλο.Τα θέµατα που καλύπτονται ποικίλλουν, 
αλλά σε γενικές γραµµές στοχεύουν στην 
αποτελεσµατικότητα και παραγωγικότητα 
στην εργασία.

 Career Coaching. Το coaching στοχεύει 
να βοηθήσει το άτοµο να απαντήσει 
στα ερωτήµατα και προβληµατισµούς 
που έχει αναφορικά µε τη σταδιοδροµία 
του. Το coaching εδώ µπορεί να 
βοηθήσει το άτοµο να κατανοήσει τις 
δυνατότητες του και να χαράξει ένα δικό 
του επαγγελµατικό µέλλον µέσα στην 
εταιρεία µε διάφορες επιλογές.

 Wellness Coaching. Το coaching στοχεύει να 
υποστηρίξει το άτοµο σε θέµατα που άπτονται της 
υγείας και ευεξίας, ευζωίας του. Τα τελευταία χρόνια 
απασχολεί αρκετά τις εταιρίες, µε δεδοµένο το 
αυξηµένο και συνεχές stress των στελεχών, µε κίνδυνο 
το burnout, σε αντιδιαστολή µε την ανάγκη ενός 
βιώσιµου & ισορροπηµένου τρόπου ζωής.

Κυριότερα Είδη του Business Coaching 
Υπάρχουν διαφορετικά είδη coaching ανάλογα µε το θέµα ή πρόβληµα που στοχεύουµε να 
λύσουµε. Τα είδη coaching που χρησιµοποιούνται ευρέως, σε ατοµικό επίπεδο, στις εταιρίες 
είναι τα παρακάτω:

Τα είδη coaching που πραγµατοποιούνται σε οµαδικό επίπεδο είναι:
Group Coaching: Ο coach εδώ έχει ως coachees ανθρώπους που βρίσκονται µαζί εκείνη την 
ώρα, αλλά δεν αποτελούν φυσική ή οργανωµένη οµάδα, τµήµα. Τα θέµατα µπορεί να είναι 
ατοµικά π.χ. επίτευξη προσωπικών στόχων, αλλά η διαχείριση γίνεται οµαδικά. 
Team Coaching: Ο coach απευθύνεται σε µία φυσική οµάδα π.χ. business unit / τµήµα, µε 
ή χωρίς τον επικεφαλής της οµάδας. Τα θέµατα του coaching είναι θέµατα που απασχολούν 
συνολικά την οµάδα, π.χ. η βελτίωση του τρόπου επικοινωνίας, η ταχύτερη επίτευξη των στό-
χων, η βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των µελών της οµάδας.



5. Ποια είναι τα Στάδια ενός Προγράµµατος Βusiness Coaching
Σε κάθε πρόγραµµα business coaching µπορούµε να διακρίνουµε 6 στάδια µε συγκεκρι-
µένες δράσεις.

  ΑΝΑΓΚΗ    ΕΠΙΛΟΓΗ   ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ    ΠΡΟΟ∆ΟΣ   ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Προσδιορισµός 
ανάγκης από τον 
προϊστάµενο και 
τον εργαζόµενο. 
Επιβεβαίωση από το 
HR ότι το coaching 
είναι η κατάλληλη 
παρέµβαση, δια-
δικασία ή λύση

Επιλογή του 
κατάλληλου 
Coach (διαπί-
στευση, 
κατάλληλη 
εµπειρία, 
συµβατότητα 
µε coachee)

Συµφωνούνται 
οι στόχοι, το 
χρονοδιάγραµ-
µα και το γενι-
κότερο πλαίσιο 
συνεργασίας

Υλοποιούνται 
οι προγραµµα-
τισµένες συνα-
ντήσεις µεταξύ 
coach-coachee

Υλοποιούνται 
συναντήσεις προ-
όδου  αναφορικά 
µε τους αρχικούς 
στόχους. Οι συνα-
ντήσεις προόδου 
γίνονται βάσει τηε 
αρχικής συµφωνί-
ας (contract)

Με αυτή την συνά-
ντηση ολοκληρώ-
νεται το πρόγραµ-
µα coaching, 
αξιολογείται η 
επίτευξη των 
στόχων αλλά και η 
αποτελεσµατικότη-
τα του coaching

6. Ποιοι συµµετέχουν σε µια σχέση coaching και ο ρόλος τους
Το coaching είναι µια δραστηριότητα όπου εκτός από τον coach και τον coachee, συµµετέχουν 
και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη από την εταιρία. Συχνά εµπλέκεται ένα ΗR business partner, ο 
HR Director ή ΗR Manager και ο προϊστάµενος του coachee, παίζοντας συγκεκριµένο ρόλο σε 
διάφορα στάδια.

Σχηµατικά, θα µπορούσαµε να το δούµε ως εξής:

Coach

Ιndividual Line 
manager

(Organization) HR

Ιndividual = Coachee, Line manager = Προϊστάµενος, 
Coach, Organization = HR



Εσωτερικός

ΣΤΑ∆ΙΑ
COACHING

Coachee Coach Προϊστάµενος HR

ΑΝΑΓΚΗ

Εντοπισµός 
ανάγκης που 
το Coaching 
µπορεί να 

υποστηρίξει

Συζητά και συµφωνεί
µε τον προϊστάµενό 

του την περιοχή 
ή τις περιοχές στις 
οποίες χρειάζεται 

να εστιάσει

∆εν έχει 
κάποιο ρόλο

Συνεργάζεται µε 
τον εργαζ όµενο για 

την ανάγκη βελτίωσης 
συγκεκριµένης περιοχής

Συνεργάζεται µε το HR, 
επιβεβαιώνεται ότι το 

coaching είναι
 η ενδεδειγµένη 

προσέγγιση 

Επιβεβαιώνει ότι το 
coaching 

είναι ενδεδειγµένη 
δραστηριότητα 

για να επιλύσει το θέµα 
ή πρόβληµα 

που έχει εντοπισθεί 

ΕΠΙΛΟΓΗ

Επιλογή του 
Coach

          Επιλέγει τον
         coach µετά 
   από ανάλογες
        συναντήσεις

Συµµετέχει 
στις συναντήσεις 

µε τον πιθανό 
coachee

∆εν παίζει 
κάποιο ρόλο

Προτείνει ένα µικρό 
αριθµό

 εκπαιδευµένων &
 διαπιστευµένων 

coaches

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Τριµερής 
συνάντηση

Συµµετέχει 
στην αρχική συνάντηση, 

όπου συµφωνούνται 
               οι στόχοι 

Συµµετέχει στην αρχική 
συνάντηση, όπου 

συµφωνούνται οι στόχοι. 
∆ηµιουργείται και υπογράφεται 

µια σύµβαση που περιέχει 
το πλαίσιο συνεργασίας και 

υποχρεώσεων, την διάρκεια και 
την αµοιβή του coach. Μεταξύ 
του coach & coachee ενδέχεται 
να υπάρχει και έξτρα contract 

για το το είδος της σχέσης, 
τι περιλαµβάνει και τι δεν 

περιλαµβάνει το coaching κ.λπ. 
(βλέπε παράρτηµα)

Συµµετέχει 
στην αρχική

συνάντηση, όπου 
συµφωνούνται 

οι στόχοι 

Είναι δυνατόν να 
συµµετέχει στην αρχική 

συνάντηση 

∆ηµιουργείται και 
υπογράφεται µια 

σύµβαση που περιέχει  
το πλαίσιο συνεργασίας  
και υποχρεώσεων, την 

διάρκεια και  την αµοιβή 
του coach

ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ
Συµµετέχει 

στις προγραµµατισµένες 
συνεδρίες, υλοποιεί 

τις δράσεις 

Συµµετέχει στις 
προγραµµατισµένες 

συνεδρίες

∆εν συµµετέχει 
εκτός εάν 

του ζητηθεί

∆εν συµµετέχει 
εκτός εάν

 του ζητηθεί

ΠΡΟΟ∆ΟΣ

Πορεία 
προόδου

Συµµετέχει στις 
συναντήσεις προόδου 

που σκοπό έχουν 
την παρουσίαση της 
βελτίωσης µε βάση 

τους συγκεκριµένους 
στόχους που είχαν τεθεί 

στην αρχική τριµερή 
συνάντηση

Συµµετέχει και 
δίνει διευκρινίσεις 
όπου του ζητηθεί

Συµµετέχει στις 
συναντήσεις προόδου 

που σκοπό έχουν 
την παρουσίαση της 

βελτίωσης µε βάση τους 
συγκεκριµένους 

στόχους που είχαν
 τεθεί στην αρχική

 τριµερή συνάντηση

∆εν συµµετέχει 
εκτός εάν 

του ζητηθεί

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Συµµετέχει στην 
τελική συνάντηση 
και ολοκληρώνει 

το ερωτηµατολόγιο 
ικανοποίησης

Συµµετέχει στην τριµερή 
συνάντηση 

Συµπληρώνει σχετικό 
ερωτηµατολόγιο feedback 
για τις υπηρεσίες του coach 

Συµµετέχει 
στην τελική 
συνάντηση και 
δίνει feedback 
στον coachee 
για την επίτευξη 
των στόχων 

 Ζητά feedback και 
ενηµερώνεται για 

όλα τα ποιοτικά 
θέµατα που 

ενδεχοµένως 
προέκυψαν



Σηµεία Προσοχής για τον HR Manager/ 
Αγοραστή του Business Coaching

 Ο coach που θα επιλεγεί είναι σηµαντικό να έχει την απαιτούµενη εµπειρία coaching, 
ανάλογη µε την θέση στην ιεραρχία που έχει ο coachee. 

 Ο προσεκτικός σχεδιασµός της δοµής ενός προγράµµατος coaching και η ξεκάθαρη 
επικοινωνία του coach µε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη, από την αρχή της επικοινωνίας 
και της επικύρωσης της συµφωνίας (contract). Έτσι, όλοι γνωρίζουν από την αρχή ενός 
προγράµµατος coaching τι να περιµένουν, πότε δίνεται feedback στους εµπλεκόµενους, 
τι καλύπτεται από το θέµα της εµπιστευτικότητας κ.λπ.

 O HR Manager ως αγοραστής του coaching είναι σηµαντικό να έχει εξασφαλίσει ένα 
ξεκάθαρο πλαίσιο µε τον business coach, αλλά και τους υπόλοιπους εµπλεκόµενους 
για την αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων και παρεξηγήσεων.

7. Πώς Γίνεται η Επιλογή του Κατάλληλου Coach;
H επιλογή του κατάλληλου coach είναι µία διαδικασία που επη-
ρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι: 

  οι ανάγκες του οργανισµού: γιατί θέλει να εντάξει 
το coaching ως εργαλείο µέσα στην εταιρία

  οι στόχοι και οι ανάγκες του συγκεκριµένου 
coachee, το ιεραρχικό του επίπεδο, τους 
στόχους του κ.λπ.

Η εµπειρία του coach, η εξειδίκευσή του, η µεθοδο-
λογία που χρησιµοποιεί, η εικόνα του, το επαγγελµα-
τικό του υπόβαθρο είναι στοιχεία που λαµβάνονται υπ΄ 
όψιν πριν από την απόφαση της συνεργασίας.

Πότε Επιλέγεται Εσωτερικός και Πότε Εξωτερικός Coach;
Η πρώτη σηµαντική απόφαση που θα πάρει η εταιρία είναι αν θα χρησιµοποιήσει εσωτερικό 
ή εξωτερικό coach. 

Eσωτερικός coach: Θεωρείται αυτός που έχει εκπαιδευθεί στο coaching, συνήθως από την 
ίδια την εταιρία του ή από εξωτερική εταιρία και στη συνέχεια έχει διαπιστευθεί από τους διε-
θνείς οργανισµούς διαπίστευσης, όπως ΙCF, EMCC, AC.Οι µικρές εταιρίες/οργανισµοί µπορεί 
ενδεχοµένως να µην έχουν την δυνατότητα να εκπαιδεύσουν κάποιον coach και είναι απο-
τελεσµατικότερο να προσλάβουν έναν εξωτερικό coach. Aντίθετα, σε µία µεγάλη εταιρία/
οργανισµό που επενδύει στο coaching, ένας εσωτερικός coach µπορεί να καλύπτει αρκετές 
από τις ανάγκες του coaching.



Eσωτερικός Coach

Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα

Γνωρίζει την κουλτούρα της εταιρίας. 
Γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις.

Αποτελεί ο ίδιος µέρος της κουλτούρας και 
των µικροπολιτικών (politics) του οργανισµού. 

Μπορεί να δράσει άµεσα. ∆εν µπορεί να διαχειριστεί όλα τα θέµατα coaching.

Γνωρίζει τίς διαδικασίες και τούς ρόλους 
στον οργανισµό.

Μπορεί να έχει προσωπικά συµφέροντα, ιδιοτέλεια.

Χαµηλότερο οικονοµικό κόστος 
για τον οργανισµό.

∆εν είναι ο κατάλληλος για να διαχειριστεί όλα τα θέµατα 
ή να κάνει executive coaching σε στελέχη, λόγω θεµάτων 
εµπιστευτικότητας, ιεραρχικών επιπέδων κ.λπ.

Εσωτερικός Εξωτερικός

Εξωτερικός Coach: Θε-
ωρείται ο εκπαιδευµένος 
και διαπιστευµένος επαγ-
γελµατίας coach, που εξα-
σκεί το επάγγελµα αυτό σε 
εταιρίες. ∆εν έχει εξαρτη-
µένη σχέση µε την εταιρία/
πελάτη.

Εξωτερικός Coach

Πλεονεκτήµατα Mειονεκτήµατα

Έχει εµπειρία από πολλούς και διαφορετικούς πελάτες/εταιρίες. 
Μπορεί να έχει συναντήσει παρόµοιες καταστάσεις και
σε άλλες εταιρίες.

∆εν είναι ο «δικός µας άνθρωπος», 
χρειάζεται κάποιο χρόνο για να 
κατανοήσει τι συµβαίνει.

Μπορεί να διαχειριστεί άκρως εµπιστευτικά θέµατα. 
∆εν σηµαίνει απαραίτητα ότι 
θα τον εµπιστευθούν οι coachees.

Μπορεί να δει τα πράγµατα πιο αποστασιοποιηµένα, πιο 
ψύχραιµα. Μπορεί να δει τη µεγάλη εικόνα. Μπορεί να είναι 
ουδέτερος παρατηρητής. ∆εν αποτελεί µέρος του προβλήµατος.

Mπορεί να µην είναι τόσο δεσµευµένος 
απέναντι στην εταιρία, µια και 
δεν συνδέεται µε αυτήν.

Απαραίτητος για τον χειρισµό κάποιων θεµάτων.
∆εν σηµαίνει ότι είναι κατάλληλος για 
όλα τα θέµατα που χρήζουν coaching.



8. Ποια είναι τα Επιθυµητά Χαρακτηριστικά ενός 
Εξωτερικού Coach;

  Nα διαθέτει επαρκή εµπειρία στο coaching, σε παρόµοια έργα. Ο coach πρέπει 
να έχει το επίπεδο εµπειρίας και δεξιοτήτων που απαιτούνται για τον συγκεκριµένο 
coachee, τόσο για τον Junior manager όσο και για τον Senior 
executive. 

  Να είναι εκπαιδευµένος ως coach από αξιόπιστη σχολή 
και να έχει αποφοιτήσει από πρόγραµµα που έχει 
διεθνή διαπίστευση (accreditation).

  Να διαθέτει ο ίδιος διεθνή διαπίστευση 
από το ICF, EMCC, AC.

  Οι ώρες εµπειρίας του να είναι καταγεγραµµένες και 
εξακριβωµένες από ένα διεθνή οργανισµό π.χ. ICF, 
EMCC, AC. 

  Nα έχει ώρες supervision ώς coach. Είναι ένα επι-
πλέον προσόν που δείχνει την συνεχή του επαγ-
γελµατική εξέλιξη.

  Να είναι σε θέση να σχεδιάζει µία αποτελεσµατική 
διαδικασία, σύµφωνα µε τις ανάγκες του coachee, 
εφαρµόζοντας το κατάλληλο κάθε φορά µοντέλο.

  Να µπορεί να εµπνεύσει και να παρακινήσει τον 
coachee.

  Να µπορεί να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τον 
coachee να δεί νέες προοπτικές.

  Να διαθέτει στην εργαλειοθήκη του γραπτή συµφωνία 
για τους όρους του προγράµµατος, την µέθοδο µέτρη-
σης της απόδοσης, τον κώδικα δεοντολογίας. 

  Να διαθέτει references, σχετικά µε την αποτελεσµατικό-
τητά του ως coach από προηγούµενες συνεργασίες. 

  Να έχει ευρεία αντίληψη της λειτουργίας µιας σύγχρονης εταιρίας, των ιεραρχικών 
δοµών, των συνηθισµένων προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα στελέχη.

Τέλος, άλλα χαρακτηριστικά, επίσης σηµαντικά για την επιλογή του 
coach, είναι δεξιότητες όπως: Ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, αυτογνωσία, σα-
φής και αποτελεσµατική επικοινωνία, ευελιξία και δυνατότητα σφαιρικής σκέψης.

ACCREDITATION

∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

1
2

3

4
567

8

9

10
11 12



9. Πώς αξιολογείται η επιτυχία του Βusiness Coaching;
Το coaching, όταν πραγµατοποιείται σωστά και ο coachee είναι δεσµευµένος, είναι µία 
αποτελεσµατική και ωφέλιµη παρέµβαση, σε πολλά επίπεδα. Πώς όµως µετράµε την επιτυχία; 
Το µοντέλο του D. Kirkpatrick µε τα 5 Επίπεδα Αξιολόγησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί και 
να εφαρµοστεί ως ένας τρόπος αξιολόγησης της επιτυχίας του Coaching (δείτε εδώ για 
περισσότερα: https://www.hertfordshire.gov.uk/Media-library/Documents/Kirkpatricks-
Evaluation-Model.pdf). Με τους γνωστούς περιορισµούς: ότι στα πρώτα επίπεδα µετράµε 
αν άρεσε και ότι η διαδικασία της µέτρησης µπορεί να στοιχίσει περισσότερο από την ίδια την 
παρέµβαση. Προκειµένου να µπορεί να µετρηθεί η αποτελεσµατικότητα όταν ολοκληρωθεί 
το πρόγραµµα, θα πρέπει να έχει προβλεφθεί αυτή η δράση κατά το σχεδιασµό. Πρακτικοί 
και συνηθισµένοι τρόποι µέτρησης του business coaching είναι:

  το τι αναφέρει ο ίδιος ο coachee στο report αξιολόγησης για το πως τον βοήθησε

  η επίτευξη ή όχι των στόχων που είχαν τεθεί

  η µέτρηση του «πριν και µετά» όταν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία ή µετρήσεις, εργαλεία 
360, feedback κ.λπ.

  ο υπολογισµός της Απόδοσης της Επένδυσης – ROI, όταν αυτό είναι εφικτό. 

Η έρευνα στο coaching προχωρά και εξελίσσεται µε νέα εργαλεία και τρόπους µέτρησης της 
αποτελεσµατικότητας, καθώς και case studies που βοηθούν και δίνουν ιδέες για περαιτέρω 
εφαρµογή.



Π α ρ ά ρ τ η µ α
Κώδικας ∆εοντολογίας

  Στα Ελληνικά, από το site του Hellenic Coaching Association:
http://www.hca.com.gr/hca342/wp-content/uploads/file/
HCA%20CODE%20OF%20ETHICS%20gr.pdf

  Στα Αγγλικά, Code of Ethics EMCC & Association of Coaching - AC: 
http://www.emccouncil.org/webimages/EMCC/Global_Code_of_Ethics.pdf

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ 
BUSINESS COACH

Αρχικές Ερωτήσεις
1. Πόσα χρόνια εξασκεί το επάγγελµα του Executive Coach, ώρες εµπειρίας, 

εµπειρία σε παρόµοιο ιεραρχικό επίπεδο.
2. Παραδείγµατα προηγούµενων συνεργασιών και έργων.
3. Τι είδους διαπίστευση διαθέτει και από ποιο οργανισµό (ΕΜCC, ΙCF, AC).
4. Ποιοι µπορούν να δώσουν συστάσεις για το ρόλο του ως business coach;
5. Τι είδους εκπαίδευση έχει παρακολουθήσει ως coach (σχολή, διάρκεια, προ-

σέγγιση).
6. Είναι µέλος σε κάποιο σύλλογο Coaching;

Έξτρα Ερωτήσεις 
1.  Με ποιο τρόπο αναπτύσσεται ο ίδιος αυτή την περίοδο (νέα σεµινάρια, 

supervision, mentor coaching κ.α.);
2. Παραδείγµατα παρόµοιων έργων ή περιπτώσεων που έχει χειριστεί ως 

coach.
3. Ποιες ικανότητές του ή δυνατά του σηµεία χρησιµοποιεί για να βοηθήσει 

τους πελάτες/coachees;
4. Ποια είναι η διάρκεια που προτείνει ο ίδιος για ένα πρόγραµµα coaching; Συ-

χνότητα και διάρκεια συναντήσεων (Συχνότητα και διάρκεια συναντήσεων - 
συνήθως τέτοια προγράµµατα διαρκούν περίπου 6-8 µήνες, µε συναντήσεις 
ανά 2-4 εβδοµάδες, που διαρκούν 1-2 ώρες).



∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ COACHING 
Το πρόγραµµα αυτό ......(επισυνάπτεται σχετική περιγραφή του προγράµµατος).......είναι ένα 
πρόγραµµα coaching ανάπτυξης του ....................................................και περιλαµβάνει 
µια σειρά ατοµικών συναντήσεων/συνεδριών coaching, συναντήσεων feedback, καθώς και 
τη χρήση κάποιων εργαλείων ανάπτυξης.

Το πρόγραµµα αρχίζει στις ............................ και ολοκληρώνεται σε……… µήνες, σύµφω-
να µε τα παραπάνω αρχεία (1, 2) και όπως έχει συµφωνηθεί µε τη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου 
∆υναµικού της Εταιρίας.

Το Coaching απαιτεί ένα περιβάλλον αµοιβαίας εµπιστοσύνης και λειτουργεί µέσα από 
συγκεκριµένες τεχνικές ανοικτών διερευνητικών ερωτήσεων, feedback, αναγνώρισης,
ενθάρρυνσης και άλλων εργαλείων, στα οποία o/η coach (ονοµατεπώνυµο) 
……………………………………… είναι εκπαιδευµένος-η και διαπιστευµένος-η από τους 
οργανισµούς: ..........................

Μέσα απο το coaching, ο πελάτης/coachee ανακαλύπτει τις δικές του λύσεις & προχωρά 
στην επίτευξη των στόχων του. Αποτέλεσµα είναι η ανάπτυξη του δυναµικού του και η 
βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς του, σε σχέση µε τους στόχους που έχει θέσει ο ίδιος. 
Το περιεχόµενο των συναντήσεων coaching σχετίζεται µε πρακτικά θέµατα του παρόντος 
και του µέλλοντος. Το coaching δεν αποτελεί ένα είδος ψυχοθεραπείας ή συµβουλευτικής. 

Η αποτελεσµατικότητά του εξαρτάται κυρίως από τη δέσµευση του πελάτη/coachee, την 
επιθυµία του να αλλάξει και να δοκιµάσει νέα πράγµατα, καθώς και από το τι δοκιµάζει/
εφαρµόζει ανάµεσα στις συναντήσεις coaching. Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, ο/η 
coach θα έχει ειλικρινείς προσωπικές συζητήσεις µε τον πελάτη/coachee και σε κάποιες πε-
ριπτώσεις θα του ζητά να δοκιµάσει νέες συµπεριφορές, να αναλάβει συγκεκριµένη δράση, 
ως εξάσκηση. Τέλος, η δυναµική του εξαρτάται κατα πολύ από την ποιότητα της σχέσης 
µεταξύ coach-coachee.

Σκοπός και στόχοι που έχουν συµφωνηθεί:
………………………………………………….……………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………. 
………………………………………………….……………………………………………….

Τρόποι Μέτρησης της Επιτυχίας:
………………………………………………….……………………………………………….

Ο coach δεσµεύεται ότι όλες οι πληροφορίες που µαθαίνει παραµένουν εµπιστευτικές, 
σύµφωνα µε τον ενοποιηµένο Κώδικα Ηθικής των ΕΜCC & ΑC, όπου ο/η coach είναι 
accredited member.

 Πελάτης/Coachee                Coach
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Πηγές στο ∆ιαδίκτυο

Coaching at Work magazine:
 https://www.coaching-at-work.com/

Choice Magazine
http://www.choice-online.com/

European Mentoring and Coaching Council:
http://www.emccouncil.org/

International Coach Federation: 
https://www.coachfederation.org/

Association for Coaching:
https://www.associationforcoaching.com/

World Association of Business Coaches:
http://www.wabccoaches.com/






