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Speech of Mr Georgiou Papageorgiou, Permanent Secretary of the 

Minister of Labour and Social Insurance of Cyprus  

on behalf of the Minister of Labour and Social Insurance of Cyprus,  

Mrs Sotiroula Charalambous 

 

********************** 

Ακρόαση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 

(ΕΟΚΕ) µε θέµα:  

«Τάσεις και Συνέπειες των µελλοντικών εξελίξεων στους τοµείς των 

προσωπικών, κοινωνικών, υγειονοµικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση» 

 
Λευκωσία [Γραφεία ΣΕΚ]. 6 Σεπτεµβρίου 2012  

 

Το χαιρετισµό µεταφέρει ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου  

 

 Κατ΄ αρχάς, θα ήθελα να µεταφέρω τους χαιρετισµούς και τις 

ευχαριστίες της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κας 

Σωτηρούλας Χαραλάµπους, για την πρόσκληση να προσφωνήσει την 

Ακρόαση αυτή και να καλωσορίσω στην Κύπρο τους φίλους από το 

εξωτερικό. Λόγω έκτακτης ανάγκης για παρουσία της Υπουργού στις 

Βρυξέλλες, µε έχει παρακαλέσει να µεταφέρω το χαιρετισµό της. 

 

 

 Θα ήθελα να συγχαρώ την ΕΟΚΕ για τη διοργάνωση της Ακρόασης. 

Για ακόµη µια φορά η ΕΟΚΕ στέκεται στο ύψος των προκλήσεων, 

επιλέγοντας να καταρτίσει γνωµοδότηση πρωτοβουλίας σε ανταπόκριση των 

δηµογραφικών και κοινωνικο-οικονοµικών αλλαγών της εποχής µας.  

 

Η γηράσκουσα κοινωνία της Ευρώπης, επιβάλλει ποικιλία απαντήσεων 

πολιτικής και το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης µεταξύ 

των Γενεών (2012), στο πλαίσιο του οποίου η ΕΟΚΕ ετοιµάζει τη 
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γνωµοδότηση, αποτελεί µια καλή ευκαιρία για ανταλλαγή εµπειριών και καλών 

πρακτικών µεταξύ των χωρών-µελών. 

 

Ως Κυπριακή Προεδρία, έχουµε θέσει την ενίσχυση της κοινωνικής 

συνοχής ως µία από τις προτεραιότητες µας και στα πλαίσια αυτά θα 

συνδιοργανώσουµε, µαζί µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συνέδριο για τη 

λήξη του Ευρωπαϊκού Έτους Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης µεταξύ των 

Γενεών, στην Κύπρο το ∆εκέµβριο 2012. Στόχος της Κυπριακής Προεδρίας 

είναι η υιοθέτηση σχετικής ∆ιακήρυξης του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό 

Έτος 2012.  

  

Για µας, η αλληλεγγύη µεταξύ γενεών και η εµπλοκή της κοινωνίας των 

πολιτών στη διαµόρφωση πολιτικών αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για τη 

δηµιουργία µιας Ευρώπης για όλες τις ηλικίες.  

 

Η ενεργός γήρανση δεν σηµαίνει µόνο διατήρηση στην απασχόληση 

των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζοµένων, αλλά την ενεργό συµµετοχή των 

µεγαλύτερων σε ηλικία πολιτών σε όλες τις διαστάσεις της κοινωνίας 

(κοινωνικά, οικονοµικά, πολιτιστικά και πολιτειακά δρώµενα). 

 

Αγαπητές Φίλες και Φίλοι  

 
Η ανάγκη παροχής διευκολύνσεων στους εργαζόµενους γονείς έχει 

γίνει επιτακτική σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, λόγω πρωτίστως 

των δηµογραφικών και κοινωνικο-οικονοµικών αλλαγών που έχουν επηρεάσει 

τη δοµή και τη λειτουργία της οικογένειας, αλλά και τα σχήµατα και τις 

απαιτήσεις της εργασίας.  

 

Ως αποτέλεσµα της αύξησης του προσδόκιµου ζωής, οι εργαζόµενοι 

γονείς, που συχνά αποκαλούνται η ενδιάµεση γενιά («σάντουιτς» γενιά), 

έχουν την ευθύνη της φροντίδας όχι µόνο των παιδιών τους, αλλά και των 

ηλικιωµένων µελών της οικογένειας τους, µια ευθύνη που συνήθως 

αναλαµβάνεται από γυναίκες.  
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Με βάση τα όσα έχω πει, πιστεύω ότι απαιτείται µια ολιστική 

προσέγγιση και ότι θα πρέπει να εστιάσουµε την προσοχή µας, µεταξύ 

άλλων: 

 

- Στην παροχή επαρκών προληπτικών και θεραπευτικών ιατρικών 

υπηρεσιών σε ηλικιωµένα άτοµα, καθώς και ποιοτικών υπηρεσιών κατ’ 

οίκον και ιδρυµατικής φροντίδας, 

 
- Στην παροχή επαρκών δυνατοτήτων επαγγελµατικού προσανατολισµού 

και κατάρτισης στους εργαζοµένους µεγαλύτερης ηλικίας,  

 
- Στην εξεύρεση τρόπων για τη µεταφορά των γνώσεων και των εµπειριών 

των γηραιότερων µελών της κοινωνίας στη νεότερη γενιά, αλλά και για 

την αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους µετά την αφυπηρέτηση τους στην 

κοινωνική οικονοµία και στον εθελοντισµό,   

 
- Στην προώθηση µέτρων για την ενθάρρυνση της αλληλεγγύης µεταξύ 

των γενεών και την αλλαγή αρνητικών αντιλήψεων και στερεοτύπων για 

το ρόλο της κάθε γενεάς, αλλά και για το ρόλο των φύλων στην 

οικογένεια, την κοινωνία και την εργασία,      

 
- Στην προώθηση της συµφιλίωσης της επαγγελµατικής και της 

οικογενειακής ζωής, µε φιλικά προς την οικογένεια µέτρα και πρακτικές 

στο χώρο της εργασίας, άδειες και διευθετήσεις για οικογενειακές 

υποχρεώσεις και µέτρα για τη φροντίδα παιδιών, ηλικιωµένων µελών της 

οικογένειας και άλλων εξαρτωµένων µελών. 

 

 Μελέτες έχουν δείξει ότι στους τοµείς των προσωπικών, κοινωνικών, 

υγειονοµικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών υπάρχουν προοπτικές για τη 

δηµιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Για να µετουσιωθούν σε 

πραγµατικότητα αυτές οι προοπτικές, χρειάζεται ένας ολοκληρωµένος 

προγραµµατισµός, έτσι που να διασυνδεθούν αυτές οι προοπτικές µε 

συγκεκριµένες δράσεις στον τοµέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης του 

ανθρώπινου κεφαλαίου για τους τοµείς αυτούς. Ταυτόχρονα, και έχοντας 

υπόψη τις δύσκολες δηµοσιονοµικές συνθήκες που αντιµετωπίζουν σχεδόν 
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όλες οι χώρες µέλη της ΕΕ, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό η υιοθέτηση πολιτικών 

που δεν θα επιτρέπουν την υποβάθµιση αυτών των τοµέων.  

 

Αυτές είναι κάποιες από τις σκέψεις µου ως προς το που οι µελλοντικές 

εξελίξεις στους τοµείς που εξετάζει η ΕΟΚΕ θα πρέπει να επικεντρωθούν. 

Λυπάµαι πραγµατικά που δεν µπορώ να είµαι µαζί σας σήµερα. Ωστόσο, θα 

τύχω ενηµέρωσης από την εκπρόσωπο των Υπηρεσιών Κοινωνικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου µου, η οποία θα συµµετάσχει.  

 

Ολοκληρώνοντας, συγχαίρω ξανά όλους όσους συνέβαλαν στη 

διοργάνωση της σηµερινής Ακρόασης και εύχοµαι µια ευχάριστη και 

παραγωγική µέρα για όλους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

[Χαιρετισµός Υπουργού. ΕΟΚΕ 6.9.12] 


