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Με την ανάληψη πρωτοβουλιών στην έρευ-
να, την πληροφόρηση, τη συμβουλευτική 
υποστήριξη και την εκπαίδευση, το Ινστιτού-
το ως ο φορέας των κοινωνικών εταίρων 
σε έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα για τη 
χώρα, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την 
ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων. 
Παράλληλα, προάγει την εμπέδωση της νο-
οτροπίας πρόληψης με τη συνεργασία και 
προς όφελος επιχειρήσεων εργαζομένων 
και της κοινωνίας συνολικά.

Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που αφορούν 
το παρόν και το μέλλον της εργασίας, είναι 
πολλές και η παροχή άμεσης και υπεύθυνης 
πληροφόρησης και τεκμηρίωσης σε θέματα 
ασφάλειας και υγείας στον εργασιακό χώρο, 
άκρως απαραίτητη. Η συμπλήρωση των 30 
χρόνων από την ίδρυση του ΕΛΙΝΥΑΕ μπο-
ρεί να αποτελέσει την αφετηρία για μία νέα 
εποχή ακόμη περισσότερων πρωτοβουλιών 
από το Ινστιτούτο με την ανάπτυξη εξω-
στρέφειας, τον προγραμματισμό καινοτό-
μων δράσεων και τη σύναψη δημιουργικών 

συνεργασιών. Από την πλευρά του, ο ΣΕΤΕ 
θα συνεχίσει να είναι σύμμαχος σε όλες τις 
προσπάθειες του ΕΛΙΝΥΑΕ για τη δημιουρ-
γία ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού 
περιβάλλοντος.

Η εμπειρία, άλλωστε, που αποκομίσαμε όλοι 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ισχυροποι-
εί περαιτέρω τον ρόλο του Ινστιτούτου στη 
διασύνδεση επιχειρήσεων και εργαζομένων.  
Όπως έχει αποδειχθεί, το αποτύπωμα που 
άφησε ο τουρισμός στη διάδοση της παν-
δημίας, είναι αμελητέο. Αυτό δεν ήταν μία 
αυτονόητη συνθήκη, ειδικά την πρώτη χρο-
νιά, που γνωρίζαμε πολύ λιγότερα σε σχέση 
με τη μεταδοτικότητα και την αντιμετώπιση 
του ιού. Το πρώτο μας μέλημα από την αρχή, 
ήταν η διασφάλιση του κατάλληλου υγειο-
νομικού περιβάλλοντος για τους εργαζομέ-
νους στον χώρο του τουρισμού, αλλά και για 
τους επισκέπτες μας και με την εφαρμογή 
των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού πε-
ριεχομένου στη λειτουργία των τουριστικών 
επιχειρήσεων το αποτέλεσμα μας δικαίωσε. 

Ανεξαρτήτως της πανδημίας, όμως, η υγεία 
και η ασφάλεια στην εργασία αποτελεί πρώ-
τη προτεραιότητα για τον ΣΕΤΕ και θα συνε-
χίσει να προάγει τη συνεργασία των επιχει-
ρήσεων και των εργαζομένων σε αυτή την 
κατεύθυνση.

Πρώτη προτεραιότητα για τον 
ΣΕΤΕ η υγεία και η ασφάλεια 
στην εργασία 

Του Γιάννη Ρέτσου, Προέδρου ΣΕΤΕ

Ο ΣΕΤΕ, υποστηρίζει σε σταθερή 
βάση το ΕΛΙΝΥΑΕ το οποίο 
αναπτύσσει σημαντικές δράσεις για 
την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία.


