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EL 

Luca JAHIER 

Βιογραφικό σημείωμα 

 

Προσωπικά στοιχεία 
 

όνομα: Luca  

επίθετο: JAHIER 

τόπος και ημερομηνία γέννησης: 6 Δεκεμβρίου 1962, Τορίνο (Ιταλία)  

παντρεμένος με τη Marina Serio 

παιδιά: Beatrice (19 ετών) και Victor (12 ετών) 

δ/νση εργασίας: Rue Belliard 99-101 1000, Βρυξέλλες 

τηλ.: +32 0 546 8409 

ηλ. ταχυδρομείο: president.eesc@eesc.europa.eu  

 

 

Σταδιοδρομία στην ΕΟΚΕ 

 

Από τον Απρίλιο του 

2018 

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 

Οκτώβριος 2011 - 2018 Πρόεδρος της Ομάδας ΙΙΙ της ΕΟΚΕ (επανεξελέγη δύο φορές) και μέλος του 

Προεδρείου της ΕΟΚΕ 

Οκτώβριος 2008 - 2010 Πρόεδρος της επιτροπής παρακολούθησης ΑΚΕ-ΕΕ και πρόεδρος της Μόνιμης 

ομάδας για τη μετανάστευση και την ένταξη. 

Οκτώβριος 2006 - 2010 Αντιπρόεδρος της Ομάδας ΙΙΙ, μέλος του Προεδρείου της ΕΟΚΕ και μέλος των 

μεικτών συμβουλευτικών επιτροπών ΕΕ-Τουρκίας και ΕΕ-Κροατίας. 

Σεπτέμβριος 2004 - 

2006 

Πρόεδρος του τμήματος «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του 

πολίτη» 

Σεπτέμβριος 2002 - 

σήμερα  

Μέλος της Ομάδας ΙΙΙ της ΕΟΚΕ (κατηγορία «Κοινωνική οικονομία») 

 

Επαγγελματική προϋπηρεσία 

 

Ιούνιος 2008 - 

Δεκέμβριος 2012 

Πρόεδρος του συμβουλίου του ACLI (Χριστιανική Ένωση Ιταλών Εργατών) 

2004 - 2008 Μέλος της Εθνικής διαχειριστικής επιτροπής της ACLI με αρμοδιότητα στις 

διεθνείς σχέσεις 

Μάρτιος 2006  Ιδρυτής της IXE (Πρωτοβουλία Χριστιανών για την Ευρώπη), ενός δικτύου 

ευρωπαϊκών κοινωνικών οργανώσεων 

2003 - σήμερα Μέλος της Κοινωνικής Πλατφόρμας 

Φεβρουάριος 2001 - 

Σεπτέμβριος 2006 

Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας ACLI, Βρυξέλλες 

2001 - 2006 Μέλος του συμβουλίου του μόνιμου Φόρουμ του Τριτογενούς Τομέα στην Ιταλία 
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2001 Ιδρυτής της Retinopera, ενός δικτύου οργανώσεων των κυριότερων ιταλικών 

καθολικών οργανώσεων 

2000 - 2004 Αντιπρόεδρος του ιδρύματος Ιταλικής εκκλησιαστικής επιτροπής για τη μείωση 

του εξωτερικού χρέους των φτωχότερων χωρών 

1980 - 2000 Δραστηριότητα στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας στη CISV (Κοινότητα 

Εθελοντικών Υπηρεσιών) στο Τορίνο και σε δίκτυα και ενώσεις εθνικών και 

ευρωπαϊκών ΜΚΟ 

 

Εκπαίδευση 

 

1987 Πτυχιούχος με έπαινο της Σχολής Πολιτικών Επιστημών (κατεύθυνση διεθνών 

σπουδών), Πανεπιστήμιο Τορίνου 

1980 - 1981 Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (θετική κατεύθυνση), Istituto Sociale dei 

Padri Gesuiti, Τορίνο 

 

Γλώσσες 

 

ιταλική: μητρική γλώσσα 

γαλλική: άπταιστα 

αγγλική: άπταιστα 

 

Εισηγητής / συνεισηγητής των γνωμοδοτήσεων της ΕΟΚΕ με θέμα τα εξής: 

 

 Οι προοπτικές της κοινωνικής οικονομίας της Αφρικής 

 Συνεργασία μεταξύ ΕΕ, Αφρικής και Κίνας 

 Προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών 

 Επίκαιρη ανάλυση του κόστους της μη Ευρώπης 

 Το καθεστώς των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων 

 Η εξωτερική διάσταση της ανανεωμένης Στρατηγικής της Λισαβόνας 

 Η εφαρμογή του άρθρου 11 της Συνθήκης της Λισαβόνας για τη συμμετοχική δημοκρατία 

 Η κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ 

 Η βελτίωση της λειτουργίας της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι πιθανές εξελίξεις και οι 

αναπροσαρμογές της τρέχουσας θεσμικής δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Οι ευρωπαϊκοί πυλώνες κοινωνικών δικαιωμάτων 

 Η στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις 
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