
Πρόσκληση

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννης Μπουτάρης 

Ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Cedefop), κ. James Calleja

ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Καρατάσιος

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2014 και 
της Κ.Ε.ΔΗ.Θ., κα Μαρία Πασχαλίδου

σας προσκαλούν σε ημερίδα με τίτλο
Δεξιότητες και απασχολησιμότητα:

ευκαιρίες για νέους στην αγορά εργασίας 

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014
στον κινηματογράφο Ολύμπιον

Παρακαλoύμε να ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας και 
να αποστείλετε το δελτίο συμμετοχής συμπληρωμένο έως τη 
Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Cedefop-ConferenceService@cedefop.europa.eu

Invitation

The Mayor of Thessaloniki, Yiannis Boutaris

The Director of the European Centre for the Development 
of Vocational Education and Training (Cedefop), James Calleja

The Regional Director for Primary and Secondary Education 
of Central Macedonia, Georgios Karatasios

The President of the European Youth Capital 2014 and of the Municipal 
Lifelong Learning Centre, Maria Paschalidou

are pleased to invite you to a joint event 
Skills and employability: 

labour market opportunities for youth

which will take place on Friday 21 February 2014
at the Olympion Film Theatre, Aristotle Square

Please confirm your participation by returning the registration form 
completed before Monday 17 February 2014 by email to:

Cedefop-ConferenceService@cedefop.europa.eu

EUROPE DIRECT - Municipality of Thessaloniki supports the event Το EUROPE DIRECT - Δήμου Θεσσαλονίκης υποστηρίζει την εκδήλωση



17.30-18.00   Welcome and registration of participants   
           

18.00-18.25   Greeting addresses

  Yiannis Boutaris, Mayor of Thessaloniki
  Georgios Karatasios, Regional Director for Primary and Secondary 
  Education of Central Macedonia
  Maria Paschalidou, President of the European Youth Capital 2014 
  and of the Municipal Lifelong Learning Centre
  Hasdai Capon, Deputy Mayor for Economic Affairs, Entrepreneurship 
  and Employment 
        

18.25-18.40   Introduction
  James Calleja, Director of Cedefop    

18.40-19.30   The right skills for the right jobs:
  guiding and counselling youth in the midst of economic uncertainty

  Konstantinos Pouliakas, Irene Psifidou and Pedro Moreno Da Fonseca, 
  experts, Cedefop
     

19.30-20.30   Round table discussion

  Where do we want to be in 2020?
  Moderator: Kaki Bali, Journalist

  Christos Goulas, Director of the Centre for Educational Policy Development
  of the General Federation of Greek Workers (KANEP/GSEE)
  Paraskevas Lintzeris, Executive Director of the Small Enterprises’ Institute, 
  Hellenic Confederation of Professionals, Craftsmen and Merchants (IMEGSVEE)
  Panos Remoundos, Creativity Platform, Thessaloniki
  Popi Sourmaidou, Ergani, Centre for the Support of Employment 
  and Entrepreneurship of Women
  Vassilis Tsoulis, Young Entrepreneurs of Thessaloniki - YET
  Emmanouil Vlachogiannis, first Vice-President of Thessaloniki                                                
  Chamber of Commerce and Industry
  

20.30-21.00   Discussion - Closing remarks 
  Loukas Zahilas, senior expert, Cedefop
   

21.00   Reception   

EN-GR simultaneous interpretation will be provided. 

Programme 

17.30-18.00   Υποδοχή και εγγραφές συνέδρων 
     

18.00-18.25   Χαιρετισμοί 

  Γιάννης Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
  Γεώργιος Καρατάσιος, Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας 
  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
  Μαρία Πασχαλίδου, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας 
  Νεολαίας 2014 και της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. 
  Χασδάι Καπόν, Αντιδήμαρχος οικονομικών, επιχειρηματικότητας 
  και απασχόλησης  
   

18.25-18.40   Εισαγωγή 
  James Calleja, Διευθυντής του Cedefop

18.40-19.30   Οι κατάλληλες δεξιότητες για την κατάλληλη εργασία:
  συμβουλεύοντας στους νέους εν μέσω οικονομικής αβεβαιότητας 

  Κωνσταντίνος Πουλιάκας, Ρένα Ψηφίδου και Pedro Moreno Da Fonseca, 
  εμπειρογνώμονες, Cedefop    
             

19.30-20.30   Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης   

  Που θέλουμε να είμαστε το 2020;
  Συντονίζει η δημοσιογράφος Κάκη Μπαλή

  Χρήστος Γούλας, Διευθυντής, Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής  
  (ΚΑΝΕΠ), ΓΣΕΕ
  Παρασκευάς Λιντζέρης, Εκτελεστικός Διευθυντής, Ινστιτούτο Μικρών   
  Επιχειρήσεων (ΙΜΕ), ΓΣΕΒΕΕ 
  Πάνος Ρεμούνδος, Creativity Platform, Θεσσαλονίκη
  Πόπη Σουρμαϊδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Κέντρο Εργάνη  
  Βασίλης Τσουλής, YET  
  Εμμανουήλ Βλαχογιάννης, Α΄ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ
    

20.30-21.00    Συζήτηση - Συμπεράσματα
    Λουκάς Ζαχείλας, ανώτερος εμπειρογνώμονας, Cedefop        

21.00   Δεξίωση

Πρόγραμμα

Θα υπάρξει ταυτόχρονη διερμηνεία στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.



Speaker’s biographies
Kaki Bali
Born in Thessaloniki, she holds a BA in Mathematics from Aristotle University of Thes-
saloniki and a Master’s in Journalism from the University of Hohenheim. During the 
1990s she worked in Germany as diplomatic and finance correspondent for Deutsche 
Welle and ZDF. She has been writing for Avgi newspaper since 1992 and for Egna-
tiapost.gr since 2012, and contributes regularly to German and Swiss media (Zeit, 
Deutschlandradio, taz, SFR, etc.). 

Κάκη Μπαλή
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε μαθηματικά στο ΑΠΘ  
και δημοσιογραφία στη Γερμανία. Δούλεψε ως πολιτική και οικονομική 
συντάκτης στη Deutsche Welle και το ZDF στη δεκαετία του 1990 και στον 
Αγγελιοφόρο μέχρι το 2011. Από το 1992 μέχρι σήμερα γράφει στην Αυγή και 
από το 2012 στο Egnatiapost.gr. Συνεργάζεται με γερμανικά και ελβετικά μέσα 
ενημέρωσης (ZEIT, Deutschlandradio, taz, SFR, κλπ.). 

 
    

Yiannis Boutaris
Mayor of his native Thessaloniki. He graduated from the Chemistry Faculty of Aristotle 
University and is a certified oenologist. A municipal counsellor of Thessaloniki in 2002, 
he founded the ‘Ιnitiative for Thessaloniki’, with which he successfully ran for mayor 
in 2010. 
A noted wine producer (‘wine producer of the year’ 1996 and 2003), he has founded 
numerous civil society initiatives and organisations for protection of natural and cul-
tural heritage (Arcturos, Nature 2000, preservation of the traditional village of Nym-
faio, support to the Macedonian Museum of Contemporary Art). 

Γιάννης Μπουτάρης
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη και είναι 
απόφοιτος του τμήματος Χημείας του ΑΠΘ. και διπλωματούχος οινολόγος. 
Εξελέγη δημοτικός σύμβουλος το 2002. Το 2010  ίδρυσε την ανεξάρτητη 
κίνηση «Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη» με τη οποία εξελέγη δήμαρχος το 
2010.  Διακεκριμένος οινοπαραγωγός («οινοπαραγωγός της χρονιάς» το 1996 
και το 2003), έχει να επιδείξει πλούσια δράση για την προστασία της φυσικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς, (ίδρυση του  οργανισμού «Αρκτούρος», Νatura 
2000, διατήρηση του παραδοσιακού οικισμού του Νυμφαίου, στήριξη του 
Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης). 

James Calleja
Director of Cedefop since October 2013. Prior to his appointment he served as Per-
manent Secretary of the Ministry of Education and Employment in his native Malta. 
Previous stations of his career include the Malta Qualifications Council, the National 
Commission for Higher Education, the Malta College of Arts, Science and Technology 
and the European Training Foundation. James Calleja is a graduate of the Universities 
of Malta, Padua and Bradford, where he obtained his PhD from the Department of 
Peace Studies, Political Philosophy and Education. A prolific writer, James Calleja has 
published numerous books and articles. 

James Calleja 
Διευθυντής του Cedefop από τον Οκτώβριο του 2013. Διετέλεσε Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Απασχόλησης της Μάλτας.  Υπήρξε 
επίσης Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου Επαγγελματικών Προσόντων 
(2005-10) και της Εθνικής Επιτροπής Ανώτατης Εκπαίδευσης (2009-10) στη 
χώρα του.  Ο Τζέιμς Καλλέγια αποφοίτησε από τα πανεπιστήμια της Μάλτας, 
της Πάδοβας και του Μπράντφορντ από όπου απέκτησε το διδακτορικό του 
στο Τμήμα Σπουδών Ειρήνης, Πολιτικής Φιλοσοφίας και Εκπαίδευσης. Είναι 
συγγραφέας πολυάριθμων βιβλίων και άρθων.

Hasdai Capon
Deputy Mayor for Economic Affairs, Entrepreneurship and Employment of Thessalon-
iki. He studied economics and business administration in England and the US (Reed 
College, London School of Economics and Georgetown University). After a stint in Citi-
bank, he set up companies such as Axia, Omega Bank, Omega Insurance and Omega 
Venture Capital.  He is an active member of the Jewish community of his native Thes-
saloniki.

Χασδάι Καπόν 
Αντιδήμαρχος οικονομικών, επιχειρηματικότητας και απασχόλησης. 
Σπούδασε οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων στο Reed College, Lon-
don School of Economics, και Georgetown University. Μετά από ολιγόμηνη 
παραμονή στη Citibank, συμμετείχε στην ίδρυση και διοίκηση της Αξία και της 
Ωμέγα Χρηματιστηριακής, των εταιρειών επενδύσεων Εξέλιξη και Ωμέγα, της 
εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου 4Ε, της ασφαλιστικής Ωμέγα και της 
Ωμέγα Τράπεζας. Επί σειρά ετών ενεργό μέλος της Ισραηλιτικής Κοινότητας 
Θεσσαλονίκης.



Speaker’s biographies
Pedro Da Fonseca 
Cedefop’s lifelong guidance expert. Before joining Cedefop, he worked on develop-
ment of national systems in employment, education and vocational training, guidance 
and technological innovation for the Portuguese ministries of education, labour and 
economics. He was involved in various European policy networks, developing research 
on lifelong guidance, educational transitions, technological innovation and organisa-
tional learning. He holds a PhD in Sociology of Education, an MA in Sociology and a BA 
in Economics.

Pedro Da Fonseca 
O Πέδρο ντα Φονσέκα είναι εμπειρογνώμονας του Cedefop σε θέματα διά 
βίου επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής. Εργάστηκε 
για την ανάπτυξη εθνικών συστημάτων απασχόλησης, επαγγελματικής 
κατάρτισης και τεχνολογικής καινοτομίας στα υπουργεία Παιδείας, Εργασίας 
και Οικονομικών της Πορτογαλίας. Είναι κάτοχος διδακτορικού στην 
κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, μεταπτυχιακού στην κοινωνιολογία και 
πτυχίου οικονομικών. 

 
    

Christos Goulas
Director of the Centre for Educational Policy Development of the Greek General Con-
federation of Labour (KANEP/GSEE) and Director of the Lifelong Learning Department 
of the Labour Institute (INE) of the General Confederation of Greek Workers (GSEE). A 
political science graduate with postgraduate studies in adult education, he is a mem-
ber of various national and European bodies dealing with lifelong learning and ac-
creditation of qualifications. He has authored and co-authored numerous books and 
articles.

Χρήστος Γούλας
Διευθυντής του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και Διευθυντής Δια Βίου Μάθησης στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. 
Είναι μέλος εθνικών και ευρωπαϊκών επιτροπών επεξεργασίας και παραγωγής 
πολιτικής στο πεδίο της δια βίου μάθησης και πιστοποίησης προσόντων. 
Έχει σημαντική ερευνητική και μελετητική εμπειρία και έχει συγγράψει ή 
συμμετάσχει σε συγγραφή βιβλίων καθώς και άρθρων σε επιστημονικά 
περιοδικά. Πτυχιούχος πολιτικών επιστήμων με μεταπτυχιακές σπουδές στην 
εκπαίδευση ενηλίκων. 

Georgios Karatasios
Regional Director for Primary and Secondary Education of Central Macedonia. He 
holds a PhD in Mathematics from Aristotle University of Thessaloniki and a postgradu-
ate degree in special education. A lecturer of mathematics at the University of Mac-
edonia, the University of Western Macedonia and the Higher Technological Institute of 
Thessaloniki, he has participated as a trainer in numerous programmes of the National 
Centre for Public Administration and the InterBalkan Institute for Public Administra-
tion. He has also served as a school advisor, Head of Directorate at the Office of Sec-
ondary Education and Deputy Director of the Organisation for Vocational Education 
and Training in Thessaloniki. He has published numerous books and articles.

Γεώργιος Καρατάσιος
Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας. Πτυχιούχος του ΑΠΘ και διδάκτωρ της Πολυτεχνικής 
Σχολής του ΑΠΘ, διδάσκων στο Πανεπιστημίο Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας και στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Ανήκει στο επιστημονικό 
προσωπικό και στο μητρώο επιμορφωτών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), καθώς και του Διαβαλκανικού 
Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης. Υπήρξε σχολικός σύμβουλος Μαθηματικών, 
Προϊστάμενος Γραφείου Εκπαίδευσης, Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών 
Θεμάτων καθώς και αναπληρωτής Διευθυντής του Παραρτήματος του ΟΕΕΚ 
Θεσσαλονίκης. Είναι συγγραφέας επιστημονικών μονογραφιών και άρθρων.

Paraskevas Lintzeris
Studies in management (ASOEE, Athens), international relations (Lancaster Univer-
sity) and adult education (Open University, Greece). Executive Director of the Small 
Enterprises’ Institute of the Hellenic Confederation of Professionals, Craftsmen and 
Merchants (GSVEE). He designs and coordinates projects on knowledge management 
and skills development. He has taken part in dozens of research projects and has pub-
lished articles and research papers on lifelong learning, theories of adult education, 
vocational education policy and certification of qualifications.

Παρασκευάς Λιντζέρης
Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων (ΑΣΟΕΕ), διεθνείς σχέσεις (Πανεπιστήμιο 
Λάνκαστερ) και εκπαίδευση ενηλίκων (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο). 
Εργάζεται στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης από το 1993 και 
είναι εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της 
ΓΣΕΒΕΕ. Σχεδιάζει και συντονίζει έργα σχετικά με την απόκτηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, έχει πάρει μέρος σε δεκάδες έρευνες 
και έχει δημοσιεύσει πολυάριθμα άρθρα και μελέτες.



Maria Paschalidou 
She is the President of the European Youth Capital 2014 and of the Municipal Lifelong 
Learning Centre of Thessaloniki. She graduated from the Drama School of the National 
Theatre of Northern Greece and she has been an actress, playwright, director and 
drama teacher. In parallel, she has worked as a music producer for several local radio 
stations. Her political career is closely linked with Yiannis Boutaris’. She joined his ‘Ini-
tiative for Thessaloniki’ and she served as a municipal counsellor and as Deputy Mayor 
for youth, sports and volunteering.

Μαρία Πασχαλίδου
Πρόεδρος του «Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014» και 
της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Απόφοιτος της  Δραματικής Σχολής του ΚΘΒΕ, εργάστηκε ως 
ηθοποιός, θεατρική συγγραφέας, σκηνοθέτης και καθηγήτρια υποκριτικής. 
Υπήρξε παραγωγός μουσικών εκπομπών σε τοπικά ραδιόφωνα. Η πολιτική 
της σταδιοδρομία συνδέεται στενά με του Γιάννη Μπουτάρη: μέλος της 
Πρωτοβουλίας για τη Θεσσαλονίκη, υπηρέτησε ως δημοτική σύμβουλος και 
αντιδήμαρχος νεολαίας, αθλητισμού και εθελοντισμου.  

 
    

Konstantinos POULIAKAS
Cedefop’s main researcher on skill mismatch, he supports Cedefop’s skills anticipation 
and sectoral skill needs projects. He is a member of various EU steering and advisory 
committees. Before joining Cedefop he held posts at the University of Aberdeen (UK) 
and the University of Cyprus. He has published widely in peer-reviewed journals of 
economics. He holds a Master in Philosophy from the University of Oxford and a Doc-
torate in Philosophy from the Scottish Graduate Programme in Economics. He is an 
Honorary Lecturer at the University of Aberdeen Business School.

Κωνσταντίνος Πουλιάκας
Ερευνητής και διαχειριστής ερευνητικών προγραμμάτων του Cedefop, με 
κύριο αντικείμενο την αναντιστοιχία δεξιοτήτων και αναγκών της αγοράς 
εργασίας. Μέλος συμβουλευτικών επιτροπών της ΕΕ. Υπήρξε ερευνητής και 
λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Αμπερντίν (Σκοτία) και στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου. Έχει δημοσιεύσει μελέτες σε διεθνείς επιθεωρήσεις οικονομικής 
επιστήμης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στην οικονομική επιστήμη από το 
πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και διδακτορικού στην οικονομική της αγοράς 
εργασίας.

Irene Psifidou
Expert on learning outcomes and qualifications at Cedefop, she manages projects on 
European tools, curricula and early leaving from education and training. She is a mem-
ber of EU thematic working groups and advisory committees. Before joining Cedefop, 
she was an education consultant at the World Bank in Washington DC. She has pub-
lished articles in peer-reviewed journals of comparative education and international 
handbooks. She holds a PhD in Comparative Education Policy from the Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB) in Spain and two M.Sc., also from Spanish universities. 

Ρένα Ψηφίδου
Εμπειρογνωμόνων του Cedefop, όπου διαχειρίζεται προγράμματα που 
αφορούν τα μαθησιακά αποτελέσματα, τα ευρωπαϊκά εργαλεία, τα 
προγράμματα σπουδών και την μαθητική διαρροή. Είναι μέλος θεματικών 
και συμβουλευτικών ομάδων εργασίας της ΕΕ. Εργάστηκε ως σύμβουλος 
εκπαίδευσης στην Παγκόσμια Τράπεζα στην Ουάσιγκτον. Έχει δημοσιεύσει 
άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά συγκριτικής εκπαίδευσης και 
διεθνή εγχειρίδια. Έχει διδακτορικό Συγκριτικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
από το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης (UAB), και κατέχει δύο 
Μεταπτυχιακά πτυχία, επίσης από ισπανικά πανεπιστήμια.

Panos Remoundos
He holds a BA in Politics (South Bank University) and MSc in Information Technology 
(Cranfield). Currently a consultant on European programmes in Thessaloniki, he has 
previously worked for the Ministry of Finance (Interreg III Community Initiative in 
Thessaloniki), the common technical secretariat of EU programmes Interreg III B and 
Archimed and for the European Programme Bureau of Western Macedonia. A member 
of the Chamber of Commerce, he is co-founder of the non-profit company ‘Creativity 
platform’ which aims to promote the creative economy in Thessaloniki.

Πάνος Ρεμούνδος
Έχει σπουδάσει Πολιτικές και Ευρωπαϊκές Επιστήμες (South Bank Universi-
ty) και είναι κάτοχος MSc Information Technology (Cranfield).  Έργάζεται ως 
σύμβουλος ευρωπαϊκών προγραμμάτων και επενδύσεων. Έχει απασχοληθεί 
στο Υπουργείο Οικονομικών, Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg III (Θεσσαλονίκη) και υπήρξε στέλεχος της 
Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος  Interreg III B Archimed και 
του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας).

Speaker’s biographies



Popi Sourmaidou
She studied law and political science at Aristotle University of Thessaloniki. She has 
20 years’ experience managing European projects and networks. She has taken post-
graduate courses in political history (Paris-Sorbonne) and in organisational guidance 
(Gestalt Edge in Organisations). At the Ergani Centre she has been entrepreneurship 
consultant since 1999 and Director since 2003.

Πόπη Σουρμαΐδου
Σπούδασε δημόσιο δίκαιο,  πολιτικές επιστήμες και νομική στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παρακολούθησε μεταπτυχιακού επιπέδου  
επιμορφώσεις στο Παρίσι-Sorbonne I (πολιτική ιστορία) και στον οργανισμό 
Gestalt Edge in Organisations (οργανωσιακή συμβουλευτική). Έχει 20ετή πείρα 
στη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων και δικτύων. Το 1999 έγινε σύμβουλος 
επιχειρηματικότητας στο Κέντρο Εργάνη, όπου από το 2003 έχει αναλάβει και 
τη διεύθυνση.

Vassilis Tsoulis
A graduate of the University of Macedonia in Thessaloniki, he holds an MsEcon from 
the University of Wales, Aberystwyth. He was a co-founder of the Centre for Inter-
national Politics Thessaloniki in 2006, research centre and think tank. In 2008 he co-
founded the ‘Young entrepreneurs of Thessaloniki’ (YET), an NGO that promotes net-
working, innovation and entrepreneurship. 

Βασίλης Τσουλής
Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος MsEcon από το 
Πανεπιστήμιο της Ουαλίας στο Αμπερίστουιθ. Συνιδρυτής ερευνητικού 
Κέντρου Διεθνούς Πολιτικής της Θεσσαλονίκης το 2006.  Το 2008 συνίδρυσε 
το ‘Young Entrepreneurs of Thessaloniki’ (ΥΕΤ), έναν μη κυβερνητικό 
οργανισμό που προωθεί τη δημιουργία δικτύων, την καινοτομία και την 
επιχειρηματικότητα.  

 
    

Emmanouil Vlachogiannis 
Studies in economics and business administration and postgraduate studies in opera-
tions research in Germany. Trading with textiles in Thessaloniki since 1981. He has 
been a Member of the Board of Directors of the Thessaloniki Chamber of Commerce 
and Industry since 1987 and its first Vice-President since 2006. He is Vice-President of 
the Greek National Committee of the International Chamber of Commerce, a member 
of the World Chambers Federation General Council, a member of the Board of Direc-
tors of the Thessaloniki International Fair, BSEC Business Council Board Member for 
Greece.

Εμμανουήλ Βλαχογιάννης
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1955. Σπούδασε στη Γερμανία Οικονομικές 
Επιστήμες και Διοίκηση Επιχειρήσεων και σε μεταπτυχιακό επίπεδο 
Επιχειρησιακή Έρευνα. Από το 1981 δραστηριοποιείται στο εμπόριο 
υφασμάτων στη Θεσσαλονίκη. Από το 1987 εκλέγεται μέλος του ΔΣ του ΕΒΕΘ 
και από το 2006 έχει τη θέση του Α΄ Αντιπροέδρου. Παράλληλα εκπροσωπεί 
το Επιμελητήριο στην Ελληνική Εθνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού 
Επιμελητηρίου (Αντιπρόεδρος), στο Γενικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Επιμελητηρίων, στο ΔΣ της ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ και στο Ελληνικό 
Επιχειρηματικό Συμβούλιο της ΟΣΕΠ.  

Loukas Zahilas
He joined Cedefop in 2006 and works at present as senior expert on qualifications and 
learning outcomes focusing on qualification frameworks, governance issues and the 
relationship between education and training and the labour market. He studied chem-
istry and information technology and holds a PhD in Educational Policy. He worked at 
the Greek Ministry of Education and the University of Athens, representing Greece in 
various European committees and working groups. 

Λουκάς Ζαχείλας
Εμπειρογνώμονας του Cedefop σε θέματα προσόντων και μαθησιακών 
αποτελεσμάτων. Σπούδασε χημεία και εφαρμογές πληροφορικής και 
κατέχει διδακτορικό σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής. Διαθέτει πάνω από 
20 χρόνια πείρας στον χώρο της εκπαίδευσης, μέσω της θητείας του στο 
Υπουργείο Παιδείας και στο Cedefop.  Διετέλεσε εκπρόσωπος της Ελλάδας σε 
πολλά ευρωπαϊκά όργανα. Σήμερα ασχολείται με το ευρωπαϊκό και τα εθνικά 
πλαίσια προσόντων, την διακυβέρνηση της επαγγελματικής κατάρτισης και τις 
σχέσεις της κατάρτισης με την αγορά εργασίας.
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