
Τρία επίπεδα συναγερµού στις ενεργειακές ∆ΕΚΟ για 
τον κορωνοϊό – Σε ετοιµότητα υποδοµές και σταθµοί 

ηλεκτροπαραγωγής 

 
 

Κωνσταντίνος Φιλίππου  
09 03 2020 | 08:04  

 

Στην καλύτερη δυνατή θωράκιση των στρατηγικής σηµασίας υποδοµών για τον ασφαλή 
ενεργειακό εφοδιασµό της χώρας από ενδεχόµενα κρούσµατα του κορωνοϊού, αποσκοπούν 
τα εναλλακτικά σενάρια που έχουν εκπονήσει οι ενεργειακές ∆ΕΚΟ.    

Το µέληµα των επικεφαλής της ∆ΕΗ, του Α∆ΜΗΕ, του ∆Ε∆∆ΗΕ, του ∆ΕΣΦΑ και της ∆ΕΠΑ, 
όπως αυτό συµφωνήθηκε µε την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι 
η πρόληψη της µετάδοσης του κορωνοϊού στους εργαζόµενους και ιδίως σε εκείνους που 
είναι επιφορτισµένοι µε την παραγωγή ενέργειας και τη διαχείριση των φορτίων. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι προαναφερόµενες ∆ΕΚΟ έχουν εκπονήσει σχέδια 
αντιµετώπισης του ιού µε βάση τρία επίπεδα συναγερµού: Το πιο χαµηλό της «ήπιας 
κατάστασης», το δεύτερο της «µέτριας κατάστασης» µε πολλά κρούσµατα και το τρίτο σε 
ενδεχόµενο «πανδηµίας». 

Η βαρύτητα της πρόληψης και της αντιµετώπισης πέφτει στο Εθνικό και τα Περιφερειακά 
Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας του Α∆ΜΗΕ (Αγ. Στέφανο, Θεσσαλονίκη και Πτολεµαϊδα), το 
σταθµό αποθήκευσης LNG του ∆ΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα και τις µονάδες ηλεκτροπαραγωγής 
της ∆ΕΗ. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ήδη διενεργούνται προληπτικές απολυµάνσεις 
στους χώρους των εγκαταστάσεων και των µονάδων, ενώ ταυτόχρονα, έχουν εκπονηθεί 
βάρδιες µε αντικαταστάσεις αλλά ακόµη και µε σενάρια µεταφοράς προσωπικού από άλλες 
δραστηριότητες σε περιπτώσεις πολλών κρουσµάτων ή ακόµη και µε τη δηµιουργία χώρων 
διαµονής του προσωπικού στα σηµεία των υποδοµών ή των σταθµών ηλεκτροπαραγωγής. 

Έµφαση βέβαια, δίνεται στην πρόληψη µε βάση τις οδηγίες των εθνικών αρχών δηµόσιας 
υγείας για τα µέτρα προφύλαξης και προστασίας. 

Σε ό,τι αφορά τα κεντρικά γραφεία των εργαζοµένων στις προαναφερόµενες επιχειρήσεις 
υπάρχουν σχέδια ακόµη και για τηλεργασία εφόσον παραστεί ανάγκη. 

Πάντως οι διοικήσεις των ∆ΕΚΟ σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στο ΥΠΕΝ 
διαβεβαίωσαν την πολιτική ηγεσία για την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου στη χώρα. 
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