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Εισηγητές 
Βασίλης Αντωνάς
Ένας εκ των δύο διευ-
θυντών του προγράµ-
µατος, ο Βασίλης διδά-
σκει 4 ενότητες: «Βασι-
κές ∆εξιότητες του 
Executive Coach», 

«Είσοδος και Παρουσία του Executive 
Coach», «Εργαλεία ∆ιάγνωσης και Αξι-
ολόγησης» και «Αρχές του Executive 
Coaching». Σύµβουλος µε πολυετή 
πείρα στη διεθνή και την ελληνική αγορά, 
έχει εκπαιδεύσει και καθοδηγήσει στε-
λέχη σε εταιρείες όπως η DMG World 
Media, Nexans και Κωτσόβολος-Dixons 
και έχει διδάξει σε εκπαιδευτικά προ-
γράµµατα σε Βρετανία, Ελλάδα και Νοτι-
οανατολική Ευρώπη. 

Bernd Leygraf
Ο Bernd συνδιευθύνει 
το πρόγραµµα και 
διδάσκει τρεις ενότη-
τες, κατά τη διάρκεια 
των οποίων καταρτίζει 
τους συµµετέχοντες 

µε τη βασική µεθοδολογία και προσέγ-
γιση του προγράµµατος, τη µέθοδο 
Gestalt. Οι ενότητες αυτές επικεντρώνο-
νται στο “Executive Coaching”, την 
«Ανάπτυξη Ηγετικών Ικανοτήτων» και 
την «Οργανωτική Συµβουλευτική». Έχει 
συγγράψει δεκάδες εκπαιδευτικά προ-
γράµµατα διεθνώς και συµβουλεύει οργα-
νισµούς, όπως η Lucent Technologies, ο 
Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας και η 
British Airways.

Brian Morton
Ο Brian είναι Master 
NLP Trainer και εξο-
πλίζει τους µαθητές 
του Diploma µε τη 
δυνατότητα να χρησι-
µοποιήσουν το πανί-

σχυρο εργαλείο του «Νεύρο-Γλωσσι-
κού Προγραµµατισµού», ως παράγοντα 
ατοµικής ή συλλογικής αλλαγής. Ως 
Σύµβουλος και Εκπαιδευτής, ο Brian έχει 
δουλέψει στην Ευρώπη και στις Ηνωµέ-
νες Πολιτείες και παραµένει επί σειρά 
ετών στη λίστα “Preferred Trainer” για 
πολλούς οργανισµούς. 

∆ρ. Ρένος
Παπαδόπουλος
Ο διεθνούς φήµης 
Σύµβουλος Ρένος 
Παπαδόπουλος, διδά-
σκει τις ενότητες «Επί-
λυση ∆ιενέξεων» και 

«Συστηµική Προσέγγιση στην Οργα-
νωτική Ανάπτυξη». Ως Ειδικός Σύµβου-
λος των Ηνωµένων Εθνών έχει δουλέψει 
σε όλα τα µήκη και πλάτη της γης, προ-
σπαθώντας να βοηθήσει πληθυσµούς 
προσφύγων, να επανεντάξει κοινωνικά 
τα θύµατα πολέµου και να δηµιουργήσει 
βέλτιστες συνθήκες παραγωγικότητας 
για πολλούς οργανισµούς.
Ο Ρένος είναι Σύµβουλος του Tavistock και 
Λέκτορας στο Πανεπιστήµιο του Essex.

Μάγδα
Χατζηδηµήτρη
Με µία ακαδηµαϊκή 
και επαγγελµατική 
πορεία που την καθι-
στά πλήρως καταρτι-
σµένη σε θέµατα 

«Ηθικής και ∆εοντολογίας» όπως και 
της πολυπλοκότητας στο χώρο εργασίας, 
η Μάγδα προκαλεί τους συµµετέχοντες 
να αναρωτηθούν για παραµέτρους που 
συχνά δυστυχώς απουσιάζουν στη χώρα 
µας όπως αυτή των «Ίσων Ευκαιριών». 

Απόφοιτος οργανωτικής ψυχολογίας από 
το Columbia University και µε προϋπηρε-
σία σε εταιρίες όπως η Korn- Ferry (Νέα 
Υόρκη και Αθήνα) και Microsoft Hellas, η 
Μάγδα είναι αυτή τη στιγµή η Προϊστα-
µένη Σύµβουλος (Principal Consultant) 
της Impact.
Έχει προσφέρει υπηρεσίες ανάπτυξης 
ανθρωπίνου δυναµικού σε εταιρείες 
όπως η BAT, Rigips, Simply Burgers και 
Κ.Α. Παπαέλληνας. 

Paul Kidner: Ο Παύ-
λος διευθύνει το 
συντονισµό του 
Diploma για το 2009-
2010, έχοντας παρα-
κολουθήσει το πρό-
γραµµα το 2008-

2009. Απόφοιτος του Kent και του LSE 
και µε συνεργασίες στο ενεργητικό του 
µε εταιρείες όπως η IBM, η SAP και η 
Strand Communications, ο Παύλος έχει 
αναλάβει το Business Development της 
Impact από το 2007.
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ντας, ένα σχετικό πρόγραµµα.
Μήνες αργότερα, είχε επιστρατεύσει µία 
οµάδα από διακεκριµένους σύµβου-
λους και εκπαιδευτές ανάπτυξης ανθρω-
πίνου δυναµικού για να διδάξουν στο 
Post Graduate Certificate in Executive 
Coaching and Organisational Develop-
ment Consulting της CAP.
Η εκπαίδευση στέφθηκε µε µεγάλη επι-
τυχία: όχι µόνο ήταν από τα πρώτα προ-
γράµµατα τα οποία κέρδισαν αναγνώ-
ριση από το Association for Coaching, 
αλλά συνεχίζει να πραγµατοποιείται 
κάθε χρόνο µέχρι σήµερα.
Σεπτέµβριος του 2007, και µετά την επι-
στροφή του στην Ελλάδα και την ίδρυση 
της Συµβουλευτικής Εταιρείας Impact, ο 
Β. Αντωνάς πείθεται, από τρίτους αυτή τη 
φορά, να δηµιουργήσει ένα παρόµοιο 
πρόγραµµα για την ελληνική αγορά. 
Παρόλο που στην Ελλάδα του 2007, το 
κενό όχι µόνο στην εκπαίδευση αλλά 
και στις υπηρεσίες executive coaching 
είναι σηµαντικά µεγαλύτερο από ό,τι 
ήταν στη Μεγάλη Βρετανία το 2004, οι 
συνθήκες είναι ακόµα δυσκολότερες: η 
Impact, σε αντίθεση µε την CAP, είναι 
µία νέα, αναπτυσσόµενη εταιρεία µε 
προτεραιότητα την εµπορική ανάπτυξη.
Όλοι οι εκπαιδευτές µε έδρα το Λονδίνο 
πρέπει να πειστούν όχι µόνο να διδά-
ξουν, αλλά και να βρουν χώρο στο 
πολυάσχολο πρόγραµµά τους για να 
ταξιδέψουν.
Σηµαντικότερο εµπόδιο, όµως, είναι το 
πώς η εξειδικευµένη εκπαίδευση στην 
Ελλάδα - ειδικά στον τοµέα του executive 

coaching και της οργανωτικής ανάπτυ-
ξης- δεν είναι προϋπόθεση, αλλά bonus. 
Ευτυχώς, η τύχη (αλλά κυρίως οι σχέσεις 
εµπιστοσύνης) βοηθά τους τολµηρούς 
και, έτσι, µε τη βοήθεια παλιών και και-
νούργιων συνεργατών, τον Απρίλιο του 
2008, γεννήθηκε η πρώτη ολοκληρω-
µένη εκπαίδευση Executive Coaching 
και Oργανωτικής Aνάπτυξης στην 
Ελλάδα: Το Diploma in Executive Coach-
ing and Organisational Development 
Consulting. 
Η πρωτοβουλία έτυχε θερµού καλωσο-
ρίσµατος από την ελληνική αγορά, και 
έτσι 9 στελέχη και επαγγελµατίες ετοι-
µάζονται σε λίγους µήνες να αποφοιτή-
σουν από το πρόγραµµα της Impact. 
Όσο για την αρχική οµάδα εκπαιδευτών 
είναι όλοι εδώ.
Ο κύριος στόχος της εκπαίδευσης, είναι 
να εφοδιάσει επαγγελµατίες του HR, 
managers, στελέχη, CEOs και επιχειρη-
µατίες µε δυνατότητες στρατηγικής 
καθοδήγησης στελεχών (Executive 
Coaching) σε συνδυασµό µε µία ευρύ-
τερη αντίληψη σε θέµατα οργανωτικής 
ανάπτυξης. (Organisational Develop-
ment). Το σκεπτικό πίσω από αυτή την 
επιλογή ήταν πώς µπορεί κάποιος να 
σχεδιάσει και να εκτελέσει την καλύτερη 
παρέµβαση σε ατοµικό επίπεδο, εάν 
όµως δε γνωρίζει τις οργανωτικές παρα-
µέτρους και αν δεν έχει τη δυνατότητα 
να εναρµονίσει εταιρικές κουλτούρες και 
πρακτικές µε ανθρώπους, η παρέµβαση 
µπορεί απλά να είναι άσχετη και άτοπη.
Έτσι, η ύλη του Diploma περιέχει ανά-
µεσα στ’ άλλα ξεχωριστές ενότητες για 
τις βασικές αρχές καθοδήγησης στελε-
χών, την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, 
τη συστηµική κατανόηση των οργανι-
σµών, τα διαγνωστικά εργαλεία, το 

νεύρο-γλωσσικό προγραµµατισµό (NLP), 
τις αρχές ηθικής πρακτικής και πολυ-
πλοκότητας του επιχειρηµατικού κόσµου, 
καθώς και την επίλυση διενέξεων. Για 
την επιτυχή αποφοίτηση από το πρό-
γραµµα απαιτείται η ανάγνωση τουλάχι-
στον 8 εκ των 60 προτεινόµενων βιβλίων, 
πρακτική εξάσκηση, παρουσίαση της 
πρακτικής εξάσκησης, συγγραφή µελέ-
της 4.000 λέξεων και παρουσία στο 
90% των σεµιναρίων. 
Στη διδακτέα ύλη και στην επίσηµη 
περιγραφή δεν αναφέρεται η σηµαντι-
κότητα της δυναµικής της οµάδας κατά 
τη διάρκεια των σεµιναρίων και ο τρό-
πος που αυτή αυξάνει και στηρίζει την 
αυτογνωσία του καθενός ατοµικά (προ-
ϋπόθεση απαραίτητη για οποιονδήποτε 
αναλάβει την ευθύνη να αναπτύξει ικα-
νότητες άλλων).
Η παράµετρος αυτή, όµως, θα πρέπει να 
θεωρείται όχι µόνο δεδοµένη, αλλά και 
εξίσου σηµαντική µε το ακαδηµαϊκό 
κοµµάτι. Η ιδιότητα όλων των εισηγητών 
ως ψυχοθεραπευτές, δηµιουργεί πλαί-
σια µίας ασφαλούς και οριοθετηµένης, 
αλλά ταυτόχρονα βαθιάς διαδροµής 
στην αυτογνωσία.
Το πρόγραµµα θα επαναληφθεί και 
φέτος από τις 25 Απριλίου 2009. Η 
διάρκεια είναι 140 ώρες κατανεµηµένες 
σε 10 Σαββατοκύριακα, περίπου µία 
φορά το µήνα για ένα χρόνο. Ο χώρος 
διεξαγωγής είναι οι εγκαταστάσεις της 
Microsoft στο Μαρούσι, η οποία και 
στηρίζει το πρόγραµµα.
Το πρόγραµµα είναι ένα από τα µόλις 15 
αναγνωρισµένα από το Association for 
Coaching διεθνώς, διάκριση που αντι-
κατοπτρίζει τόσο την ποιότητα όσο και 
το υψηλό επίπεδο µάθησης. 
Οι εγγραφές ξεκίνησαν το Νοέµβριο.

Diploma in Executive Coaching and 
Organisational Development Consulting 
2009-2010

Impact Premium Consulting Services
Χαριλάου Τρικούπη 39, Κηφισιά

Αθήνα ,145 62
Τ: 210 80.14.505

S: www.impactpcs.com

Η επόµενη γενιά συµβούλων HR αναπτύσσεται από την Impact!

Month Dates Professor Syllabus

April 25/26 Vassilis Antonas Introduction to Executive Coaching Skills 

May 23/24 Bernd Leygraf Gestalt I: Executive Coaching

June 27/28 Bernd Leygraf Gestalt II: Leadership Development

July 25/26 Bernd Leygraf Gestalt III: Organisational Development

September 26/27 Brian Morton NLP & Leadership 

October 10/11 Vassilis Antonas Entry and Contracting 

November 14/15 Renos 
Papadopoulos 

Conflict Resolution & Systemic 
Consulting 

December 12/13 Magda Hatzidimitri  Ethics and Diversity in HR Consulting

January 23/24 Vassilis Antonas   Assessment Tools in HR Consulting

February 27/28 Vassilis Antonas Principles of Executive Coaching


