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Αποχωρεί η διευθύντρια Αβιάνα Μπουλγκαρέλλι μετά
πέντε επιτυχημένα χρόνια στο Cedefop
Η Διευθύντρια του Cedefop, Αβιάνα Μπουλγκαρέλλι (Aviana Bulgarelli)
αποχωρεί από τον οργανισμό στις 15 Οκτωβρίου 2010, ημερομηνία
κατά την οποία λήγει η πενταετής θητεία της. O αναπληρωτής
διευθυντής Κρίστιαν Λέτμαϊρ (Christian Lettmayr) αναλαμβάνει
καθήκοντα διευθυντή έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής
νέου Διευθυντή.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο μηνιαίο δελτίο του Cedefop, η κ.
Μπουλγκαρέλλι είπε ότι αποφάσισε να μη δεχθεί την πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ανανέωση της θητείας της στο Cedefop και να
επιστρέψει στη Ρώμη, όπου θα αναλάβει τη διεύθυνση του ΙSFOL, του
ιταλικού κέντρου για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,
απασχόληση και κοινωνική πολιτική.
Απευθυνόμενος πρόσφατα σε σύσκεψη των Διευθυντών Επαγγελματικής
Κατάρτισης των κρατών μελών, ο Γιαν Τρουστσίνσκι (Jan Truszczyński),
Γενικός Διευθυντής Εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είπε ότι τα
τελευταία πέντε χρόνια η κ. Μπουλγκαρέλλι συνέβαλε όχι μόνο στην
εντυπωσιακή αναβάθμιση του Cedefop, αλλά και γενικότερα στην πρόοδο της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη.
Ο Πέτερ Κράιμλ (Peter Kreiml), πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του
Cedefop, επεσήμανε: «Τα τελευταία πέντε χρόνια, η διοίκηση του Cedefop
βελτίωσε κατά πολύ την εικόνα του οργανισμού, και κατόρθωσε να τον
τοποθετήσει στο επίκεντρο των εξελίξεων που αφορούν τη διαμόρφωση της
Ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής. Εξίσου σημαντική υπήρξε η αφοσίωση της
κ. Μπουλγκαρέλλι στην εξασφάλιση οικονομικής σταθερότητας για τον
οργανισμό και διαφάνειας στις διοικητικές του διαδικασίες. Στο θέμα αυτό,
είχε πάντα στενή συνεργασία με το διοικητικό συμβούλιο του Cededop, το
Eλεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής»
Η κ, Μπουλγκαρέλλι ευχαρίστησε το διοικητικό συμβούλιο, τη διοίκηση και το
προσωπικό του Cedefop για τη στήριξή τους και για την προσήλωσή τους
στους στόχους του οργανισμού. Πρόσθεσε ότι ήταν ιδιαίτερα υπερήφανη για
την ένταξη των προγνώσεων του Cedefop για την εξέλιξη των
δεξιοτήτων σε πολιτικές όπως η πρωτοβουλία «Νέες Δεξιότητες για Νέες
Θέσεις Εργασίας»· τη συμβολή του οργανισμού στη διαμόρφωση

εργαλείων όπως το Εuropass και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και την
ενσωμάτωση εννοιών και αναλύσεων του Cedefop στη νέα στρατηγική
«Ευρώπη 2020». Οι επιτυχίες αυτές οφείλονται, όπως τόνισε, στο γεγονός
ότι «το Cedefop παρέχει αξιόπιστα και συγκεκριμένα στοιχεία στους
ενδιαφερόμενους φορείς χάρις στο έργο των εμπειρογνωμόνων του, που είναι
«οι καλύτεροι της Ευρώπης».
Ο Christian Lettmayr (Αυστρία, 1951), διορίστηκε Αναπληρωτής Διευθυντής
του Cedefop τον Απρίλιο του 2005. Προηγουμένως είχε εργασθεί στη Γενική
Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (20012005). Από το 1994 έως το 2001 διηύθυνε το Ερευνητικό Ινστιτούτο για τις
Μικρές Επιχειρήσεις στη Βιέννη. Θα εκτελεί χρέη διευθυντή του Cedefop από
τις 16 Οκτωβρίου 2010.

Επισυναπτόμενα
-

Συνέντευξη της Αβιάνας Μπουλγκαρέλλι στο τεύχος Οκτωβρίου του μηνιαίου
δελτίου του Cedefop (στα αγγλικά)
http://www.cedefop.europa.eu/en/articles/16741.aspx

-

Σύντομο βιογραφικό του Κρίστιαν Λέτμαϊρ (στα αγγλικά)
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/Christian-Lettmayr-CV.pdf

-

Φωτογραφία της κ. Μπουλγκαρέλλι και του κ. Λέτμαϊρ
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/cfl-amb.zip
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Σχετικά με το Cedefop
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) είναι
οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που στηρίζει τη χάραξη
ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή μας πύλη: www.cedefop.europa.eu

