
 

 

 

 

Ενημερωτική e-ημερίδα 

Η Περιφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ ςε ςυνεργαςία με τα Επιμελθτιρια Βοιωτίασ, Εφβοιασ, Ευρυτανίασ, 

Φκιϊτιδασ, Φωκίδασ, το Σφνδεςμο Βιομθχανιϊν Στερεάσ Ελλάδασ & τθν Αναπτυξιακι Διαχειριςτικι 

Στερεάσ Ελλάδασ & Θεςςαλίασ ςυνδιοργανϊνουν ενθμερωτικι διαδικτυακι θμερίδα για το 

πρόγραμμα: «Ενίςχυςη Μικρών και Πολφ Μικρών Επιχειρήςεων που επλήγηςαν από την 

πανδημία Covid-19 ςτην Περιφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ» τθν Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 & ώρα 

18:00.  

Τι αφορά 

Στθν ενθμερωτικι εκδιλωςθ, τθν οποία κα ςυντονίςει ο Πρόεδροσ τθσ ΑΝΔΙΑ & του Επιμελθτθρίου 

Φκιϊτιδασ κ. Ακανάςιοσ Κυρίτςθσ, κα πραγματοποιθκεί αναλυτικι πλθροφόρθςθ των δυνθτικϊν 

δικαιοφχων από τα ςτελζχθ τθσ ΑΝΔΙΑ για τουσ όρουσ & τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο 

πρόγραμμα ενίςχυςθσ κεφαλαίου κίνθςθσ των Μικρϊν & Πολφ Μικρϊν Επιχειριςεων με τη μορφή 

τησ μη επιςτρεπτζασ επιχορήγηςησ φψουσ 10 εκ. €.  

Πληροφορίεσ ςυμμετοχήσ 

Η διαδικτυακι εκδιλωςθ κα πραγματοποιθκεί μζςω τθσ πλατφόρμασ ZOOM. Όςοι επικυμοφν να 

ςυμμετάςχουν, παρακαλοφνται να ακολουκιςουν τον παρακάτω ςφνδεςμο και κα οδθγθκοφν ςτο 

περιβάλλον τθσ ψθφιακισ εκδιλωςθσ.  

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/96569535179?pwd=ZUNKMnZ1bVRPc2NScThlTlN0VTBBZz09 

Meeting ID: 965 6953 5179 

Passcode: 340504 

https://zoom.us/j/96569535179?pwd=ZUNKMnZ1bVRPc2NScThlTlN0VTBBZz09
https://zoom.us/j/96569535179?pwd=ZUNKMnZ1bVRPc2NScThlTlN0VTBBZz09


 

 

 

 

  Οδηγίεσ ςυμμετοχήσ: 

   1.       Για όςουσ κα ςυνδεκοφν μζςω υπολογιςτι. 

 Απλά κάνετε κλικ ςτο ςφνδεςμο παραπάνω και τα υπόλοιπα κα τα «αναλάβει» από μόνο του το 

ZOOM. Θα ςασ οδθγιςει απευκείασ ςτθν εφαρμογι τθλεδιάςκεψθσ. Συμπλθρϊςτε το passcode 

εφόςον ςασ ηθτθκεί. 

 2.       Για όςουσ κα ςυνδεκοφν μζςω smart κινθτοφ ι tablet. 

Θα πρζπει να κατεβάςετε από πριν μζςω του Αpp store ι του Play store τθν εφαρμογι ZOOM. 

Κατόπιν κάνετε κλικ ςτο εικονίδιο Join a Meeting και ςυμπλθρϊνετε ςτο κατάλλθλο πεδίο (Join with 

meeting ID) το  meeting ID που βλζπετε παραπάνω. Στθ ςυνζχεια κα βρεκείτε ςτο περιβάλλον τθσ 

τθλεδιάςκεψθσ. Συμπλθρϊςτε το passcode εφόςον ςασ ηθτθκεί. 

Επιπλζον, επειδι θ πλατφόρμα ZOOM παρζχει τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ζωσ 100 ατόμων, ςε 

περίπτωςθ που ο αρικμόσ των ενδιαφερομζνων υπερβεί τουσ 100 ςυμμετζχοντεσ και 

παρουςιαςκεί αδυναμία ςφνδεςθσ, μπορείτε να παρακολουκιςετε ηωντανά τισ εργαςίεσ τθσ 

τθλεδιάςκεψθσ πατϊντασ ςτο ακόλουκο link: 

https://www.youtube.com/channel/UCasanztf8_EQwqQzmMxN6Tw/live 

Για πληροφορίεσ ςφνδεςησ πριν την εκδήλωςη, μπορείτε να επικοινωνήςετε με τουσ Συνεργάτεσ του 

Επιμελητηρίου Φθιώτιδασ: κ. Γ. Ζάρδα (τηλ. 2231022112, 6937433006), κ. Χ. Παπαβαςιλείου 

(2231022112, 6972927017) 

https://www.youtube.com/channel/UCasanztf8_EQwqQzmMxN6Tw/live

