ΠΑΡΟΥΣΙΆΣΗ ΟΜΙΛΗΤΏΝ
SuSodCo 1η Διαδραστική Εκδήλωση Ανάπτυξης Ικανοτήτων
Σεμινάριο (09 Δεκ 2020) και Εργαστήριο (16 Δεκ 2020)
Η κ. Aleksandra Kaydzhiyska εργάζεται για την πολιτική κοινωνικής προστασίας σε επίπεδο ΕΕ από το 2017, όταν
ανέλαβε τη θέση της Συμβούλου Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Paritarian
Funds. Ο οργανισμός εκπροσωπεί 30 ευρωπαίους παριτωπικούς παρόχους κοινωνικής προστασίας (επαγγελματικά
συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστές και άλλους) στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Στο σημείο αυτό, μετά από 4 χρόνια στην
οργάνωση, η Αλεξάνδρα κατέχει τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή στο γραφείο του ΑΕΔΙ στις Βρυξέλλες,
παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή κοινωνική προστασία, την κοινωνική, κλπ. Η
Αλεξάνδρα έχει ολοκληρώσει το πτυχίο και το μεταπτυχιακό της στην Ολλανδία, κάτοχος πτυχίου MSc από το
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Εθνών – MERIT on Public Policy and Development, με ειδίκευση στα Δημόσια
Οικονομικά και την Εκτίμηση Κινδύνου. Η προηγούμενη εργασιακή της εμπειρία περιλαμβάνει θέσεις στο Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης και στο Δίκτυο Cee Bankwatch.
Ο κ. Werner Buelen είναι πολιτικός γραμματέας της κατασκευαστικής βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία
Οικοδομικών και Ξυλουργικών Εργαζομένων (EFBWW). Στη θέση αυτή συντονίζει όλες τις ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές
δραστηριότητες για τον κατασκευαστικό κλάδο. Οι ενέργειές του επικεντρώνονται κυρίως σε θέματα μετανάστευσης
της ΕΕ, στην αντιμετώπιση της διασυνοριακής απάτης και κατάχρησης, στις συλλογικές διαπραγματεύσεις σε ενωσιακό
και εθνικό επίπεδο, στην ανάπτυξη συνδικαλιστικών ικανοτήτων και στην επαγγελματική και εκπαιδευτική κατάρτιση.
Στο πλαίσιο του EFBWW είναι επίσης ο επικεφαλής του έργου πολλών έργων της ΕΕ. Ο Werner έχει πτυχίο νομικής και
στο παρελθόν εργάστηκε για ένα εθνικό συνδικάτο και ένα παριτιτικό ίδρυμα.
Ο κ. Johan R. Steen είναι ερευνητής στο Ινστιτούτο Fafo για την Εργασία και την Κοινωνική Έρευνα και ασχολείται εδώ
και αρκετά χρόνια με θέματα που σχετίζονται με τον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης και της τεχνολογικής αλλαγής στις
εργασιακές σχέσεις. Η έρευνά του περιλαμβάνει μελέτες για την οργάνωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, την
καινοτομία, τις εργασιακές σχέσεις και την ψηφιοποίηση, συμπεριλαμβανομένου του τριετούς έργου Το μέλλον της
εργασίας: Ευκαιρίες και προκλήσεις για τα σκανδιναβικά μοντέλα, που ανατέθηκε από το Σκανδιναβικό Συμβούλιο
Υπουργών, για το οποίο έχει συν-συγγράφει τις εκθέσεις Το σκανδιναβικό μέλλον της εργασίας: Οδηγοί, ιδρύματα,
πολιτική και ψηφιακοί μετασχηματισμοί της παραδοσιακής εργασίας στις σκανδιναβικές χώρες. Ο Steen κάνει επί του
παρόντος διδακτορικό στην ψηφιοποίηση της επαγγελματικής ζωής στο Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ.
Ο κ. Jukka Ahtela είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ahtela Consulting Oy (www.ahtela.eu) από το 2014.
Ως σύμβουλος και ειδικός σε υπουργεία, επαγγελματικές οργανώσεις και ομάδες προβληματισμού έχει εκπονήσει σειρά
μελετών και ερευνητικών εκθέσεων για διάφορα θέματα όπως ο χρόνος εργασίας, το εργατικό δίκαιο, οι συλλογικές
διαπραγματεύσεις και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Ο Jukka Ahtela ενεργεί επίσης ως αναπληρωτής εθνικός
μεσολαβητής για τις εργατικές διαφορές. Είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φινλανδικού Κέντρου
Συντάξεων (ΕΤΚ) και Πρόεδρος του Συμβουλίου Εργασίας. Η Jukka Ahtela εργάστηκε στη Συνομοσπονδία Φινλανδικών
Βιομηχανιών EK και στους προκατόχους της την 1979-2013, και τέλος ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής. Την 19932005 εργάστηκε στο Γραφείο TT/PT Βρυξελλών, την 1997-2005 ως προϊστάμενος της Υπηρεσίας. Υπήρξε μέλος της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) 2015-2020 (www.eesc.europa.eu).
Ο κ. Ludmil Kovachev είναι εκτελεστικός διευθυντής της ITPIO. Η κύρια εμπειρία του στη διαχείριση και την εφαρμογή
των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ συνδέεται με την προηγούμενη εμπειρία ως διευθυντής του Εθνικού
Οργανισμού του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης στη Βουλγαρία για 6 χρόνια. Οι κύριες δραστηριότητες που
σχετίζονται με τη θέση αυτή ήταν: η διαχείριση των ευρωπαϊκών δημόσιων πόρων, η ανάπτυξη και η εφαρμογή της
δημοσιονομικής πολιτικής· τον έλεγχο των δαπανών των κονδυλίων του προϋπολογισμού· Διαχείριση ανθρώπινου

δυναμικού· εφαρμογή των κανόνων διαχείρισης της ΕΚ, ο εσωτερικός έλεγχος και ο έλεγχος των κονδυλίων της ΕΕ·
διαχείριση κεντρικών σχεδίων της ΕΕ, τα οποία εκτελούνται από δίκτυα εταιρικής σχέσης των ευρωπαϊκών κρατών
μελών· τη δημιουργία και τη διατήρηση επαφών με εθνικούς και διεθνείς δημόσιους, ιδιωτικούς και μη κυβερνητικούς
οργανισμούς και οργανισμούς, με τους κοινωνικούς εταίρους, τη διαχείριση πολλών σχεδίων LLP με διεθνείς εταίρους,
τη γενική παρακολούθηση της ποιότητας των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων των έργων. Έχει επίσης εμπειρία
στη διαβούλευση με τις εθνικές και τοπικές αρχές στην εκπόνηση και εφαρμογή των εκπαιδευτικών, εργασιακών και
νεανικών πολιτικών. Εμπειρογνωμοσύνη σε κορυφαίες ερευνητικές ομάδες που πραγματοποιούν έρευνες σχετικά με
τον κοινωνικό διάλογο, την αγορά εργασίας και θέματα κατάρτισης. Επικεφαλής συντάκτης της εκτίμησης επιπτώσεων
του προγράμματος Erasmus+ στη Βουλγαρία.
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