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ANAKOIΝΩΣΗ  
σχετικά με τον κορωνοϊό (COVID 19) 

Λήψη έκτακτων μέτρων για την επικοινωνία των Δικαιούχων και του κοινού με την 

Αναπτυξιακή Πέλλας ΑΑΕ ΟΤΑ στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID19.  

Η Αναπτυξιακή  Πέλλας  Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝ.ΠΕ)  με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας των 

εργαζομένων της και την προστασία της δημόσιας υγείας λαμβάνει τα παρακάτω έκτακτα μέτρα 

προστασίας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID 19. 

Για την ενημέρωση των Δικαιούχων των Πράξεων (Δημόσιων και Ιδιωτικών)  που διαχειρίζεται η  

εταιρεία μας  στο πλαίσιο  του Μέτρου  19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 του  τοπικού  

Προγράμματος  CLLD/LEADER ΠΈΛΛΑΣ , η ΑΝ.ΠΕ  ανακοινώνει ότι από την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 

2020 θα ισχύουν σχετικά με την επικοινωνία των Δικαιούχων, συμβούλων και κοινού με την εταιρεία 

τα ακόλουθα: 

1. Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου (επικοινωνία στο τηλ: 23810 24858 ) με στελέχη της 

εταιρείας, ώρες 09:00 -15:00 

2. Για την κατάθεση/υποβολή αλληλογραφίας: έως και την έκδοση νεότερης οδηγίας, η 

κατάθεση/υποβολή αλληλογραφίας θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ταχυδρομικά και όχι δια 

ζώσης. Εναλλακτικά (συνίσταται) τα όποια έγγραφα/δικαιολογητικά μπορούν να αποστέλλονται στο  

e-mail anpe@otenet.gr  

3. Μέχρι νεωτέρας δεν είναι εφικτές οι δια ζώσης συναντήσεις με στελέχη της ANΠΕ. Η επικοινωνία θα 

γίνεται μόνο τηλεφωνικά ή με e-mail. 

4. Οι συνεδριάσεις ΔΣ και ΕΔΠ αναβάλλονται  τουλάχιστον για 15 ημέρες και μέχρι νεωτέρας. 

Με σεβασμό προς τους συνανθρώπους μας, θεωρούμε πως πρέπει όλοι μας να συμβάλλουμε με  

υπευθυνότητα και αλληλεγγύη στην προσπάθεια περιορισμού της πανδημίας, ακολουθώντας πιστά 

τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, ώστε όλοι μαζί αλλά και ο καθένας ξεχωριστά να καταφέρουμε 

από κοινού να ξεπεράσουμε αυτήν την πρωτόγνωρη για όλους κατάσταση. 

ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. 

 

    Ευχαριστούμε για την κατανόηση. 

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΙΟΣΕΟΓΟΥ 
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝ.ΠΕ. 
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