ΟΜΙΛΟΣ ΑΔΜΗΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται με όλες του τις δυνάμεις στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας διασφαλίζοντας
την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση της χώρας και συμβάλλοντας στην ανάσχεση της νόσου για το
καλό όλων των πολιτών.
Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας έχει προβεί στη λήψη δέσμης
έκτακτων μέτρων για την προστασία των εργαζομένων του, και κατ’ επέκταση όλων των πολιτών, από
την πανδημία COVID-19. Τα μέτρα κλιμακώθηκαν από την πρώτη εμφάνιση κρούσματος στην Ελλάδα
και έκτοτε επικαιροποιούνται διαρκώς με την εξέλιξη της νόσου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Διαχειριστής
έχει καταρτίσει Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς και το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο επικαιροποιεί σύμφωνα με όλες τις εξελίξεις και
τις νέες οδηγίες.
Στο επίκεντρο της στρατηγικής του ΑΔΜΗΕ βρίσκεται η προστασία της Δημόσιας Υγείας και η
διασφάλιση της αδιάλειπτης ηλεκτρικής τροφοδότησης της χώρας. Για το σκοπό αυτό, έχουν ληφθεί
όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης καθ’ υπόδειξη των αρμόδιων Αρχών. Επιπλέον,
εφαρμόζονται ενισχυμένα μέτρα προστασίας στα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας, τα οποία είναι
επιφορτισμένα με την παρακολούθηση, τη λειτουργία και τον έλεγχο του Εθνικού Διασυνδεδεμένου
Συστήματος Παραγωγής και Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Υποχρεωτική τηλεργασία από τις 16 Μαρτίου 2020
Στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των μέτρων κατά της εξάπλωσης της νόσου, όπως αυτά
ενσωματώνονται στις πρόσφατες ΠΝΠ, ο ΑΔΜΗΕ έχει δρομολογήσει υποχρεωτική τηλεργασία από
τη Δευτέρα 16 Μαρτίου για όσους εργαζομένους είναι εφικτή η εξ αποστάσεως εκτέλεση των
καθηκόντων τους.
Επισημαίνεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας απαραίτητοι για την ομαλή
λειτουργία του Ηλεκτρικού Συστήματος, όλοι οι εργαζόμενοι απαραίτητοι για την ολοκλήρωση του
Target Model, όλοι οι εργαζόμενοι απαραίτητοι στο πεδίο για τη συντήρηση του Συστήματος, όλοι οι
εργαζόμενοι απαραίτητοι στο πεδίο για την ολοκλήρωση των έργων Συστήματος Μεταφοράς
συνεχίζουν να προσέρχονται κανονικά στην εργασία τους τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας που
έχουν ανακοινωθεί από τους αρμοδίους φορείς.
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται με όλες του τις δυνάμεις στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας διασφαλίζοντας
την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση της χώρας και συμβάλλοντας στην ανάσχεση της νόσου για το καλό
όλων των πολιτών.
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2020

