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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 


Ήρα Παπαγεωργίου 
 
 
 


   Η Ήρα Παπαγεωργίου σπούδασε Γλωσσολογία και Πολιτικές Επιστήμες 
στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης. Συνέχισε με σπουδές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 
και  την  Κοινοτική  Ανάπτυξη  και  εκπόνησε  διδακτορική  διατριβή  με  θέμα  την 
εκπαίδευση  ενήλικων  μεταναστών,  συνδυάζοντας  τις  παραπάνω  επιστήμες.  Είναι 
επιστημονική συνεργάτης του  ΙΝΕ ΓΣΕΕ από το 2007 και με αυτή την  ιδιότητα έχει 
ασχοληθεί  με  τον  σχεδιασμό,  την  υλοποίηση και  τον  συντονισμό  εθνικών  και 
διακρατικών προγραμμάτων στο πεδίο της διά βίου εκπαίδευσης. Έχει διδάξει τόσο 
στην  τυπική  όσο  και  στη μη τυπική  εκπαίδευση στα  πεδία  του  γλωσσικού 
γραμματισμού,  των  δεξιοτήτων  μελέτης  και  της  εκπαίδευσης  ενηλίκων.  Έχει 
ασχοληθεί ερευνητικά με τα  ζητήματα της πολιτειότητας,  της διαπολιτισμικότητας 
και του ρόλου των εκπαιδευτών ενηλίκων. Επίσης, είναι καθηγήτρια σύμβουλος στο 
ΜΠΣ Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 
 
 








ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 


Μόνικα Ανδρέου 


 


 


   Η Μόνικα Ανδρέου απεφοίτησε από το Πάντειο Πανεπιστήμιο  (Αθήνα) 


και  έπειτα  από  το  Maastricht  School  of  Management  (Ολλανδία).  Κατέχει  Πτυχίο  σε 


Ευρωπαϊκές  Σπουδές  και  Διεθνείς  Σχέσεις  και  Μεταπτυχιακό  τίτλο  στη  Διοίκηση 


Επιχειρήσεων. Είναι μέλος του Ινστιτούτου  Διαχείρισης Έργων (PMI – PMP). Εργάστηκε σε 


οργανισμούς  και  ινστιτούτα  σε  Κύπρο  και  Ελλάδα,  στην  ομάδα  διαχείρισης 


συγχρηματοδοτούμενων έργων στα πλαίσια υλοποίησης τους, σε θεματικές όπως η έρευνα 


και  κατάρτιση  καθώς  και  έργα  για  την  τοπική αυτοδιοίκηση,  κατά  την περίοδο 2005  έως 


2014.      Από  το  έτος  2014  μέχρι  και  σήμερα  εργάζεται  ως  Λειτουργός  στο  Τμήμα  των 


Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, 


(ΚΕΒΕ). 
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Isabelle Le Mouillour 


 


Isabelle Le Mouillour  is head of division "Basic  Issues of  Internationalization / 


Monitoring  of  Vocational  Education  and  Training  Systems"  at  the  Federal 


Institute  for  Vocational  Education  and  Training  (BIBB;  Germany; 


https://www.bibb.de/en/2767.php)  since  2012.  She  carries  out  comparative 


research and policy advice on issues relevant to the European VET policy such 


as permeability  in education and training,  in‐company training and apprenticeship, governance 


of VET systems as well as education policy  learning/borrowing. Since December 2012 she  leads 


several  bilateral  projects  for  the  development  of  dual  apprenticeship  approach  in  selected 


European  countries  (for  a  brief  insight:  https://www.bibb.de/en/25377.php)  and  analysis  of 


governance  patterns  in  developing  education  and  training  standards 


(https://www2.bibb.de/bibbtools/tools/dapro/data/documents/pdf/ab_15313.pdf). 


She graduated in economics at the University of Amiens (France) and Kassel (Germany). She has 


worked many years as research assistant at the University of Kassel at the Centre for Research 


on Higher Education and the Institute for Ergonomics and occupational psychology. She worked 


five years as senior expert at the European Agency for the development of vocational education 


and  training  (Cedefop)  specializing on  issues  such  as qualification  frameworks,  validation  and 


learning outcomes approach in education and training.  


Contact details: LeMouillour@bibb.de 


 








ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 


Ανδρέας Πολυδώρου 


 


Ο Ανδρέας Πολυδώρου είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Λυών (Γαλλίας). Είναι 


κάτοχος των διπλωμάτων License και Maitrise E.E.A. (Electronique Electrotechnique 


Automatique). Επίσης είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος ΜΙΜ (Mediterranean 


Institute of Management-Μεσογειακό Ινστιτούτου Διεύθυνσης). Είναι εκπαιδευτής στο 


Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) από το 2000. Οργανώνει και διδάσκει σε προγράμματα 


κατάρτισης, που απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα, στα πεδία των Αυτοματισμών 


(Ηλεκτροπνευματικά συστήματα και τεχνολογίες με τη βοήθεια προγραμματιζόμενων 


ελεγκτών) και των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων. Έχει υλοποιήσει, ως project manager, 


τρία προενταξιακά και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Με απόφαση της Υπουργού 


Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διορίστηκε το 2006 ως Λειτουργός 


Μαθητείας μέχρι το 2015, και ήταν ενεργό μέλος της ομάδας υλοποποίησης του Σχεδίου 


(Project) της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας. Επίσης έχει εμπλακεί στο Σχέδιο για την 


αναβάθμιση της Τεχνικής Κατάρτισης του ΚΕΠΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος 


συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ελβετίας.  
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Maria Nika, Consultant C, Institute of Educational Policy (IEP) 
 


Education and Qualifications 
 
PhD on Organisation and Management of Education: Teacher Appraisal Systems in Greece and 
England, Department of Philosophy, Pedagogy and Psychology, School of Philosophy, National 
Kapodistrian University of Athens. 
 
BA: English and Greek Language and Literature, Department of English Literature, School of 
Philosophy, National Kapodistrian University of Athens. 
 
Work Experience 
 
Consultant C΄ for Educational Evaluation, Institute of Educational Policy.  
 
Project Manager for the ESPA Project (European Structural and Investment Funds of the European 
Union): «Preliminary actions for the implementation of evaluation system». 
 
Project  Manager  for  IEP  of  the  Erasmus+  European  Project  «National  authorities  for 
apprenticeship: Companies as sustainable partners for apprenticeship in Greece and Cyprus”. 
 
Centre of Educational Research, Athens, as a member of the Working Group for the 2‐year Pilot 
Implementation of the Self‐evaluation Programme of Schools.  
 
Permanent full‐time English Language Teacher in Primary Education, Athens 
 
Department of Evaluation and Training, Pedagogical Institute, Ministry of Education, Athens. 
 
Supply full‐time English Language Teacher in public Primary and Secondary Schools in Athens. 
 
English Language Teacher at Private Foreign Languages Institute, Athens. 
 
Other Skills and Qualifications  
 
German – B1: Zertifikat ‐ Deutsch als Fremdsprache. 
Computer literate: Working knowledge of various Microsoft Office applications, including Word, 
Excel, Access and PowerPoint  ‐ Computer skills certification by the Greek Ministry of Education 
(YPEPTH) 
 
 








ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 


Αθανασία Θεοδωρίδου 


 


    Διπλωματούχος  Χημικός  Μηχανικός  ΕΜΠ  και  κάτοχος 


Μεταπτυχιακού  τίτλου  σπουδών  στη  Διοίκηση  Επιχειρήσεων  (Executive MBA)  του 


Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 


Απόφοιτος  του  Προπτυχιακού  Προγράμματος    «Σπουδές  στον  Ευρωπαϊκό 


Πολιτισμό» του ΕΑΠ. 


Από τον Ιούνιο 2015 είναι Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων στον ΟΑΕΔ.  


Επί  3,5  έτη  (2012  ‐2015)  διετέλεσε  Γενική  Διευθύντρια    Επαγγελματικής 


Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον ΟΑΕΔ. 


Είναι  Υπεύθυνη  Έργου  (Project  Manager)  σε  δύο  Προγράμματα  Erasmus+  που 


υλοποιεί  ο  ΟΑΕΔ,  ως  επικεφαλής  εταίρος,  με  στόχο  τη  βελτίωση  του  Δυικού 


Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 


Συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης, από το 


2010  ως  εκπρόσωπος  του  ΟΑΕΔ‐Assistant  to  Head  of  PES  και  ως  Αν.  Μέλος  του 


Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου. 


Ως  εθνικός  εμπειρογνώμονας  κυρίως  σε  θέματα  Μαθητείας  και  Ενεργητικών 


Πολιτικών  Απασχόλησης  έχει  συμμετάσχει  σε  πολυάριθμα  ευρωπαϊκά  και  διεθνή 


συνέδρια, ως εκπρόσωπος του ΟΑΕΔ  ή/και του Υπ. Εργασίας. 


Έχει  ασχοληθεί    επί  σειρά  ετών  με  το  Σχεδιασμό,  τη  Διαχείριση  και  την 


Παρακολούθηση της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την 


Ε.Ε σε Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης  της ΜΟΔ και του Υπ. Παιδείας (1998‐2007).  


Έχει  πολυετή  εκπαιδευτική  εμπειρία  ,  σε  όλες  τις  βαθμίδες  της  εκπαίδευσης  και 


κατάρτισης  (Β’βάθμια,  Γ’βάθμια,  ΙΕΚ,    κατάρτιση  ενηλίκων,  ΑμεΑ)  και  στην  εξ' 


αποστάσεως  εκπαίδευση  και  κατέχει  πτυχίο  παιδαγωγικών  σπουδών 


(ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ).  


Συμμετέχει από  το 2012  μέχρι  σήμερα, ως Deputy Project Manager  και  μέλος  της 


Διοικούσας  Επιτροπής,  στο  έργο  της  "Αναδιοργάνωσης  του  Επιχειρησιακού 


Μοντέλου του ΟΑΕΔ". 


Της  αρέσουν  τα  ταξίδια,  η  λογοτεχνία,  το  θέατρο  και  ο  κινηματογράφος  και  έχει 


επισκεφθεί  περισσότερες  από  55  χώρες.  Είναι  Μεταπτυχιακή  φοιτήτρια  στο 


Πρόγραμμα «Δημιουργική Γραφή» του ΕΑΠ.  








 


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 


Βασίλης Σιωμάδης 


 


  Βασίλης Σιωμάδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός με ειδίκευση στην 


βιομηχανική  διοίκηση,  και  με  μεγάλη  εμπειρία  σε  θέματα  επαγγελματικής 


κατάρτισης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας.  


Είναι  Υπεύθυνος  για  τα  ευρωπαϊκά  έργα  του  ΙΜΕ  ΓΣΕΒΕΕ  (Ινστιτούτο  Μικρών 


Επιχειρήσεων  της  Γενικής  Συνομοσπονδίας  Επαγγελματιών  Βιοτεχνών  Εμπόρων 


Ελλάδας). Στις αρμοδιότητες του είναι η σχεδίαση, ο συντονισμός και η διαχείριση 


ολοκληρωμένων    και  διακρατικών παρεμβάσεων που αφορούν  την  κατάρτιση  και 


την  προώθηση  της  απασχόλησης  και  της  επιχειρηματικότητας,  και  οι  οποίες 


χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο  (έργα Equal, Leonardo και 


Erasmus+). 


Από το 2001 είναι επίσης Προϊστάμενος του Παραρτήματος του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ (Κέντρο 


Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών 


Εμπόρων  Ελλάδας)  στην  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας.  Διαθέτει  15  χρόνων 


εμπειρία      στην  σχεδίαση,  συντονισμό,  παρακολούθηση  και  αξιολόγηση 


προγραμμάτων  επαγγελματικής  κατάρτισης  εργοδοτών,  αυτοαπασχολουμένων, 


εργαζομένων και ανέργων. 


Συμμετέχει  σε  διάφορα  ευρωπαϊκά  έργα  που  αφορούν  την  μαθητεία,  την 


επιχειρηματικότητα, την διασφάλιση ποιότητας στην επαγγελματική κατάρτιση, και 


την  επικύρωση  της  μη‐τυπικής  και  άτυπης μάθησης,  καις  σε  διάφορα  Ευρωπαϊκά 


Δίκτυα  (π.χ.  Ευρωπαϊκός  Όμιλος  Επαγγελματικής  Κατάρτισης,  Δίκτυο  Προώθησης 


της Μάθησης κατά την Εργασία). 





