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Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ΕAGLE 2 
(European Actions for GlobaL tradE 2), το οποίο χρηματοδοτείτε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα COSME (2014 – 2020), συνδιοργανώνει με το 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Λονδίνου, το Εμπορικό Επιμελητήριο των 
Βρυξελλών, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ουγγαρίας, το Κέντρο Καινοτομίας 
της Λιθουανίας και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών της Σικελίας την Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική 
Αποστολή στην Ινδία (Βομβάη 21-22/11/2016, Μπανγκαλόρ 23-24/11/2016, Νέο Δελχί 25-
26/11/16). 

Η Ινδία αποτελεί έναv ελκυστικό επιχειρηματικό προορισμό, καθώς είναι η ισχυρότερη 
οικονομία μεταξύ των χωρών BRICS και αναμένεται ότι μέχρι το 2030 θα είναι η 3η μεγαλύτερη 
οικονομία παγκοσμίως. Αποτελεί μία τεράστια καταναλωτική αγορά καθώς ο πληθυσμός της 
ανέρχεται σε 1,2 δισεκατομμύρια. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συνεχής αύξηση των 
ατομικών εισοδημάτων ενισχύοντας έτσι την αγοραστική δύναμη του πληθυσμού. Σύμφωνα 
με την Παγκόσμια Τράπεζα η Ινδική οικονομία το 2016 θα παρουσιάσει ανάπτυξη της τάξης 
του 7%. 

Επιπλέον, η Ινδία είναι συνδεδεμένη με άλλες περιφερειακές αγορές, όπου υπάρχουν 
ευκαιρίες σχεδόν σε όλους τους τομείς. Σημαντική είναι και η ύπαρξη Συμφωνίας Ελευθέρου 
Εμπορίου μεταξύ Ευρώπης και Ινδίας που διασφαλίζει την ομαλότητα των συναλλαγών. Πιο 
συγκεκριμένα, η αξία των συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας αυξήθηκε από 
28,6 δις € σε 72,5 δις € τα τελευταία 10 χρόνια.  

Η αποστολή αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς: 

 Τεχνολογίες πληροφορικής 

 Τρόφιμα και Αγροδιατροφή 

 Κατασκευές και Υποδομές 

 Εκπαίδευση / κατάρτιση 

 Υγειονομική περίθαλψη 

 Φαρμακευτική και επιστήμες της ζωής  

 Οικονομικές, νομικές υπηρεσίες 

 Ενέργεια 

 

Βομβάη 

Ως εμπορική πρωτεύουσα της Ινδίας, η Βομβάη προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για τους 
συμμετέχοντες στην επιχειρηματική αποστολή, να συναντηθούν με εκπροσώπους της 
επιχειρηματικής κοινότητας της Βομβάης και να οικοδομήσουν νέες επαφές στο πλαίσιο των 
Β2Β συναντήσεων καθώς και της δεξίωσης δικτύωσης που προσφέρεται από το 
Χρηματιστήριο της Βομβάης (Bombay Stock Exchange). 

 



                                                                                                       
 

 

Μπανγκαλόρ 

Η Μπανγκαλόρ διαθέτει άριστες συγκοινωνιακές συνδέσεις και επίσης αποτελεί περιφερειακό 
οικονομικό και εμπορικό κέντρο στην κεντρική και νότια Ινδία, όπως Hyderabad, Mysore και 
Chennai. Ονομάστηκε «Silicon Valley» της Ινδίας, γιατί είναι ένα σημαντικό κομβικό κέντρο 
αεροδιαστημικής και αμυντικής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών, τεχνολογίας πληροφοριακών 
συστημάτων και ψηφιακής καινοτομίας. 

 

Νέο Δελχί  

Η πρωτεύουσα, το Νέο Δελχί, είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πολιτείες της Ινδίας, 
αποτελεί το κέντρο της διεθνούς πολιτικής, του εμπορίου, του πολιτισμού και της λογοτεχνίας 
στην Ινδία. Στην ευρύτερη περιοχή εδρεύουν 250 επιχειρήσεις του Fortune 500, περισσότερες 
από οποιαδήποτε άλλη πόλη στον κόσμο. Ως εκ τούτου, το Νέο Δελχί αποτελεί έναν ελκυστικό 
επαγγελματικό προορισμό. 

 

Δυνατά Σημεία της Ινδικής Οικονομίας 

• Ευρεία χρήση της αγγλικής γλώσσας.  

• Αύξηση προσωπικών εισοδημάτων, που δημιουργεί μία νέα καταναλωτική αγορά μεσαίας 
τάξης. 

• Ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομία με έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς νεολαίας 
παγκοσμίως. 

• Επέκταση των αναδυόμενων πόλεων, περισσότερες από 50 πόλεις έχουν πλέον 
πληθυσμό πάνω από 1.000.000 άτομα. 

• Διαθεσιμότητα εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού χαμηλού κόστους.  

• Καλό δίκτυο τραπεζών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και οργανωμένη κεφαλαιαγορά. 

 

Τοπικοί Συνδιοργανωτές  

Η διοργάνωση της επιχειρηματικής αποστολής θα υποστηριχθεί ενεργά από τοπικούς 
επιχειρηματικούς φορείς, οι οποίοι θα αναλάβουν την διοργάνωση των Β2Β συναντήσεων, 
καθώς και των εκδηλώσεων ενημέρωσης και δικτύωσης. Οι φορείς αυτοί είναι: 

 Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM) 

To ASSOCHAM είναι γνωστό ως το «Επιμελητήριο των Επιμελητηρίων» στην Ινδία. 
Εξυπηρετεί πάνω από 450.000 μέλη/επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 
πολυεθνικές εταιρείες, μερικές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων 
της Ινδίας καθώς και μΜΕ επιχειρήσεις. Επιπλέον μέλη του επιμελητηρίου αυτού είναι άλλα 
400 επιμελητήρια και εμπορικοί σύλλογοι που καλύπτουν όλους τους τομείς της ινδικής 
οικονομίας.  

 



                                                                                                       
 

 

 Bombay Stock Exchange 

To BSE ιδρύθηκε το 1875, είναι το πρώτο χρηματιστήριο της Ασίας και 11ο μεγαλύτερο 
χρηματιστήριο στον κόσμο με συνολική κεφαλαιοποίηση $ 1.7 τρισεκατομμύρια. Περισσότερες 
από 5500 εταιρείες είναι εισηγμένες στο BSE 

 

Προσχέδιο Προγράμματος της Επιχειρηματικής Αποστολής 

Σάββατο19 Νοεμβρίου  
Κυριακή 20 Νοεμβρίου 

 Αναχώρηση από Ελλάδα  
Άφιξη στη Βομβάη 
 

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου ΑΜ 
 
Όλη μέρα 
 
PM 

Ενημέρωση από ASSOCHAM   
 
B2B 
 
Δεξίωση δικτύωσης, που διοργανώνει και φιλοξενεί 
το Χρηματιστήριο της Βομβάης 
 

Τρίτη 22 Νοεμβρίου  AM 
 
 
 
 
6:15 pm 

Συναντήσεις με εκπροσώπους εμπορικών 
συνδέσμων και ελεύθερος χρόνος για 
πραγματοποίηση συναντήσεων από τα μέλη της 
αποστολής  
 
Αναχώρηση από Βομβάη για Μπανγκαλόρ 
 

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου  AM 
 
 
 
 
 
PM 
 

B2B στη Μπανγκαλόρ, που διοργανώνεται με την 
υποστήριξη των ASSOCHAM και FICCI  
 
Συναντήσεις με εκπροσώπους υπουργείων 
(αναμένεται επιβεβαίωση) 
 
Δεξίωση δικτύωσης (αναμένεται επιβεβαίωση) 
 

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου AM Συναντήσεις με εκπροσώπους υπουργείων 
(αναμένεται επιβεβαίωση) 
 
Αναχώρηση από Μπανγκαλόρ για Νέο Δελχί. 

Παρασκευή 25 
Νοεμβρίου  

 
 
Όλη μέρα 
 

Ενημέρωση από ASSOCHAM 
 
B2B (αναμένεται επιβεβαίωση) 
 
Δεξίωση δικτύωσης (αναμένεται επιβεβαίωση) 

Σάββατο 26 Νοεμβρίου  Το πρόγραμμα συναντήσεων στο Νέο Δελχί είναι 
υπό διαμόρφωση   

Κυριακή 27 Νοεμβρίου   Αναχώρηση από νέο Δελχί για Ελλάδα  



                                                                                                       
 

 

 

Οφέλη από τη Συμμετοχή σας στην Αποστολή 

• Ο ΣΒΒΕ θα διοργανώσει, πριν τη διεξαγωγή της επιχειρηματικής αποστολής, ημερίδα 
πληροφόρησης αναφορικά με το οικονομικό περιβάλλον στην Ινδία. 

• Θα προετοιμαστούν και θα διοργανωθούν, σε συνεργασία με το ASSOCHAM και το FICCI, 
προκαθορισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις στη Βομβάη και το Μπανγκαλόρ. 

• Το Χρηματιστήριο της Βομβάης θα διοργανώσει και θα φιλοξενήσει συνάντηση δικτύωσης 
με τοπικές επιχειρήσεις στη Βομβάη. 

• Δικτύωση με ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από το Βέλγιο, την Αγγλία, την Ουγγαρία, την Ιταλία 
και την Λιθουανία, οι οποίες θα συμμετέχουν επίσης στην ευρωπαϊκή αποστολή. 

• Θα προετοιμαστεί το φυλλάδιο της αποστολής, το οποίο θα περιλαμβάνει τα προφίλ των 
ελληνικών επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στην αποστολή προκειμένου να 
διοργανωθούν επιτυχημένες στοχευμένες συναντήσεις με αντίστοιχες Ινδικές 
επιχειρήσεις. 

• Θα υπάρξει, μέσω των ομαδικών κρατήσεων για όλα τα μέλη της αποστολής, ελκυστικό 
πακέτο διαμονής και αεροπορικής μεταφοράς, με ανταγωνιστικό κόστος. 

 

Συνάντηση Προετοιμασίας για την Επιχειρηματική Αποστολή 

Πριν από την διεξαγωγή της επιχειρηματικής αποστολής θα πραγματοποιηθεί συνάντηση 
προετοιμασίας μόνο για τους συμμετέχοντες στην αποστολή (ημερομηνία και τόπος θα 
αποσταλούν εγκαίρως). Κατά την συνάντηση προετοιμασίας θα παρασχεθούν πληροφορίες 
σχετικά με την αγορά της Ινδίας, λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της αποστολής, καθώς και 
οτιδήποτε αφορά στις μετακινήσεις και τη διαμονή των συμμετεχόντων στην αποστολή. 

 

Μπροσούρα της Επιχειρηματικής Αποστολής 

To Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Λονδίνου, έχει αναλάβει να ετοιμάσει 
μπροσούρα η οποία θα περιλαμβάνει πληροφορίες για όλες τις επιχειρήσεις που θα 
συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή επιχειρηματική αποστολή στην Ινδία. Η Μπροσούρα αυτή θα 
διανεμηθεί στις ινδικές επιχειρήσεις από τους αντίστοιχους τοπικούς φορείς που έχουν 
αναλάβει να υποστηρίξουν την αποστολή και να οργανώσουν τις συναντήσεις Β2Β μεταξύ 
ελληνικών και ινδικών επιχειρήσεων.  Σ’ αυτό το πλαίσιο θα θέλαμε να μας αποστείλετε μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μία φωτογραφία υψηλής ανάλυσης (300dpi, 4cm x 5cm), η οποία 
περιλαμβάνει κεφάλι και ώμο του εικονιζόμενου. 

 

Δικτύωση με Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 

Η αποστολή αυτή έχει ευρωπαϊκό χαρακτήρα και επομένως αποτελείται από έξι εθνικές 
αποστολές από την Αγγλία, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ουγγαρία και την Λιθουανία.  Επομένως, 



                                                                                                       
 

 

οι ελληνικές επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να συνευρεθούν και να συνομιλήσουν με 
άλλες ευρωπαϊκές (εκτός από τις ινδικές) επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
δικτύωσης που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

Mumbai: Taj, Lands End  

Κόστος μονόκλινου ανά διανυκτέρευση INR 14,000.00 (~ €188.56) 

Το Taj Lands End βρίσκεται σε μια από τις πιο γραφικές και στρατηγικές περιοχές του 
Μουμπάι. Το ξενοδοχείο προσφέρει πανοραμική θέα στην Αραβική Θάλασσα και στη γέφυρα 
Worli Sea Link, καθώς και εύκολη πρόσβαση στην επιχειρηματική και ψυχαγωγική περιοχή 
της Μουμπάι. Το Taj Lands End έχει ένα από τα μεγαλύτερα δωμάτια στο Βόρεια Βομβάη. Όλα 
τα δωμάτια είναι με θέα τη θάλασσα. Επίσης, το ξενοδοχείο διαθέτει μερικά από τα καλύτερα 
εστιατόριο στο Mumbai όπως τα ακόλουθα: Masala Bay (ινδική κουζίνα), Ming-Yang 
(αυθεντική ινδική κουζίνα Shezwan), Vista (Ευρωπαϊκή κουζίνα) και  Atrium Lounge (Σερβίρει 
καφέ και τσάι, κονιάκ και ελαφρύ φαγητό) 

 

Bangalore: Taj, Vivanta 

Κόστος μονόκλινου ανά διανυκτέρευση INR 12,995.00 (~ €175) 

Πρόκειται για μοντέρνο ξενοδοχείο πρώτης κατηγορίας, το οποίο χτίστηκε το 1983 και 
βρίσκεται 7 χλμ. ανατολικά από το αεροδρόμιο. Βρίσκεται στην καρδιά της επιχειρηματικής 
κοινότητας και της ψυχαγωγικής περιοχής του Μπαγκαλόρε. Το ξενοδοχείο είναι εξοπλισμένο 
με ένα σύγχρονο επιχειρηματικό κέντρο και υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης. Διαθέτει 
167 δωμάτια και έχει πρόσφατα ανακαινιστεί ολόκληρο. Κάθε δωμάτιο είναι κομψά 
διακοσμημένο και διαθέτει κεντρικό κλιματισμό, πλήρως εξοπλισμένο επιχειρηματικό κέντρο 
και αίθουσα συνεδριάσεων. Το ξενοδοχείο διαθέτει επίσης 24ωρη καφετέρια (καφέ Mozaic),  
ένα μπαρ (Ice), ένα κινέζικο εστιατόριο (Μνήμες της Κίνας) και πρόσφατα ξεκίνησε ή λειτουργία 
ευρωπαϊκού εστιατορίου (Graze). Στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου περιλαμβάνονται πισίνα 
και γυμναστήριο. Η πολιτική ακύρωσης του ξενοδοχείου επιτρέπει ακύρωση δωματίου μέχρι 
και 3 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης.  

 

Νέο Δελχί: Vivanta by Taj Ambassador 

Κόστος μονόκλινου ανά διανυκτέρευση INR 13,500.00 (~ €182) 

Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το ξενοδοχείο είναι διατηρητέο και έχει χαρακτηριστεί ως κτίριο 
πολιτιστικής κληρονομιάς (INTACH). Χτίστηκε το 1945 από την αποικιακή αρχιτέκτονα Walter 
George σε αρχιτεκτονικό στιλ Art Deco. 

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης σε κοντινή απόσταση από προεξέχοντα μνημία 
του Νέου Δελχί, όπως οι κήποι Lodhi, ο τάφος του Humanyun, η πύλη της Ινδίας και το κέντρο 
Ινδικών Οικοτόπων. 



                                                                                                       
 

 

Το Khan Market βρίσκεται σε απόσταση 200 μέτρα από το ξενοδοχείο. Το αεροδρόμιο απέχει 
14 χμ. Στο χώρο του ξενοδοχείου υπάρχουν επώνυμα εστιατόρια όπως Larry’s China που 
σερβίρει καντονέζικη και Sichuan κουζίνα, Το καφέ Yellow Brick Road που λειτουργεί όλο το 
εικοσιτετράωρο και σερβίρει ταϊλανδέζικη, ευρωπαϊκή και ινδική κουζίνα. 

Το γυμναστήριο και το επιχειρηματικό κέντρο του ξενοδοχείου λειτουργεί όλο το 
εικοσιτετράωρο. Το ξενοδοχείο διαθέτει συνεδριακούς χώρους / χώρους και χώρους 
δεξιώσεων.  

 

 

Το παραπάνω αναγραφόμενο κόστος αφορά διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο και 
περιλαμβάνει πρωινό, φόρους & Wi-Fi ανά διανυκτέρευση 

 

Σαφώς και μπορείτε να τακτοποιήσετε το ταξίδι σας με όποιον άλλο τρόπο επιθυμείτε, 
αλλά συνιστάται να μείνετε στα προτεινόμενα ξενοδοχεία της αποστολής, προκειμένου 
να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις ευκαιρίες δικτύωσης 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ 

Σύντομα θα συμπεριληφθούν λεπτομέρειες σχετικά με το προτεινόμενο αεροπορικό εισιτήριο.  

 

Ταξιδιωτική Ασφάλιση 

Το παραπάνω αναγραφόμενο κόστος εισιτηρίων δεν περιλαμβάνει ταξιδιωτική ασφάλιση. Σε 
περίπτωση που κάποιος από τους συμμετέχοντες ενδιαφέρετε, θα μπορούσαμε να σας 
παραπέμψουμε σε συνεργαζόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, προκειμένου να σας συστήσουν 
συγκεκριμένο πρόγραμμα ασφάλισης. Σε περίπτωση ακύρωσης της αποστολής για λόγους 
πέρα από τον έλεγχό μας, ο ΣΒΒΕ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε οικονομική 
απώλεια μπορεί να υποστείτε. 

 

Εμβολιασμός 

Ο ΣΒΒΕ δεν μπορεί να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη για θέματα εμβολιασμού. Σας 
προτείνουμε να επικοινωνήσετε με τον οικογενειακό σας γιατρό και να ζητήσετε συμβουλή αν 
χρειάζεται να κάνετε κάποιο εμβόλιο.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενα νοσήματα και απαιτούμενα εμβόλια 
στην Ινδία μπορείτε να κατεβάσετε τα ακόλουθα αρχεία από την ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ: 

«Νοσήματα» από το ΚΕΛΠΝΟ 

«Εμβόλια» από το ΚΕΛΠΝΟ 

http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE/%CE%9D%CE%BF%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%9D%CE%91%20%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%91.pdf
http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE/%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1/%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%91%CE%9D%CE%91%20%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%91%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5.pdf


                                                                                                       
 

 

 

Έκδοση Βίζας 

Για την έκδοση της business Visas ηλεκτρονικά μπορείτε να επισκεφτείτε την ακόλουθη 
ιστοσελίδα: https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html 

Για την έκδοση τουριστικής Βίζας ηλεκτρονικά μπορείτε να επισκεφτείτε την ακόλουθη 
ιστοσελίδα και να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία ηλεκτρονικά:  

https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html 

 

Checklist 

Προκειμένου να συμμετέχετε στην αποστολή αυτή παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τα 
ακόλουθα μέχρι Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2016: 

1) Φόρμα συμμετοχής συμπληρωμένη στα ΑΓΓΛΙΚΑ.  

2) Φωτογραφία σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή 

3) Προσεκτική συμπλήρωση της παραγράφου με τίτλο «mission brochure» η οποία 
βρίσκεται στη φόρμα συμμετοχής και θα συμπεριληφθεί στην μπροσούρα της 
αποστολής 

 

 

Επικοινωνία  

Δρ. Κατερίνα Τζιτζινού  
Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων 

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος  
Διεύθυνση:  Πλ. Μοριχόβου 1, 54625 Θεσσαλονίκη  

T: 2310 539817, εσ.206    

F: 2310 541491  

Web:  Sbbe.gr  

Email:  k.tzitzinou@sbbe.gr 

Facebook:  Sbbe.gr  

Twitter:  @sbbegr 

 

 

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την επιχειρηματική αποστολή στην Ινδία. 

https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
http://www.sbbe.gr/
mailto:k.tzitzinou@sbbe.gr
https://www.facebook.com/pages/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%92%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CE%A3%CE%92%CE%92%CE%95/114768805265339
https://twitter.com/sbbegr

