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Τι είναι το Ψηφιακό Μάρκετινγκ

• εξέλιξη του παραδοσιακού τρόπου Marketing

• κανάλια επικοινωνίας

• Sites, Chat, Social Media, multimedia

• marketing campaigns

• Απόκτηση πελατών, αφοσίωση πελατών, δημιουργία εσόδων

• Real time

• προώθηση των προϊόντων ή του brand μέσω ηλεκτρονικών μέσων

• ένα σύνολο από εργαλεία, ενέργειες και στρατηγικές ώστε να 
εμφανιστεί η  επιχείρηση σας σε:

• αγνώστους 

• ανθρώπους που δεν είναι απαραίτητα πελάτες σας

• άτομα ήδη ξέρουν ποιοι είστε



Διαφορές με παραδοσιακό μάρκετινγκ

• δε βασίζεται στη διακοπή

• τηλεοπτική εκπομπή 

• ραδιόφωνο

• Βασίζεται

• Συμπεριφορά, ενδιαφέροντα,

• + άμεση επικοινωνία 

Κάποιος αναζητά μέσα στον όγκο πληροφοριών του διαδικτύου για την υπηρεσία 
ή το προϊόν σας και εσείς είστε εκεί ώστε να σας δει

εμπιστοσύνη

• δε βασίζεται στην απόσπαση προσοχής

• χορηγοί σε φανέλες

• πινακίδες



Πως φτάσαμε μέχρι εδώ;

• Η αύξηση του ανταγωνισμού

• + ψηφιακά μέσα είναι σχετικά φθηνά

• - δύσκολο να τραβήξετε την προσοχή των καταναλωτών.

• πολλαπλασιασμός των ψηφιακών καναλιών

• Συσκευές, εφαρμογές, ετερογενής αλληλεπίδραση 

• Έκρηξη του όγκου των δεδομένων

• Οι καταναλωτές αφήνουν « ψηφιακά ίχνη»















Ο ρόλος σας ως μαρκετίστες

• Οι ψηφιακοί μαρκετίστες πλέον μπορούν να

• βλέπουν και να ξέρουν τι ψάχνουν οι πελάτες, 

• που και πότε το ψάχνουν,

• πως έφτασαν στη σελίδα σας, 

• πόσο χρόνο έμειναν σε αυτήν,

• τι ήταν αυτό που τράβηξε το ενδιαφέρον τους,

• τι τους έδιωξε από αυτή



Πριν ξεκινήσετε

1. Περιορίστε το κομμάτι της αγοράς που σκοπεύετε να δραστηριοποιηθείτε

2. Βρείτε την κατάλληλη χρονική περίοδο

• Βιβλιοπωλείο + Έναρξη σχολικής χρονιάς = Τσάντες

3. πως δρα ο ανταγωνισμός

4. προφίλ δυνητικών πελατών

• μορφωτικό επίπεδο,

• Φύλο, ηλικία

• τόπος καταγωγής ή διαμονής τους

not easy!



Προφίλ δυνητικών πελατών

• ολοκληρωμένη εικόνα 

• των προτιμήσεων των πελατών 

• των προσδοκιών τους από κάθε κανάλι επικοινωνίας 

• Με ποιον τρόπο και με ποιες λέξεις κλειδιά αναζητούν στο διαδίκτυο

• Σε ποιες πηγές στρέφονται για να πάρουν τις πληροφορίες που 
χρειάζονται

• ιστοσελίδες, φόρουμς, μπλογκς

• «δέσμευση» πελατών σε προσοδοφόρες αλληλεπιδράσεις

• γνωρίζετε τους πελάτες σας ώστε να επικοινωνείτε μαζί τους στο 
χρόνο που θα είναι πιο δεκτικοί στο μήνυμα σας, και με τον 
καταλληλότερο τρόπο.















Χρήση Social Media





Φίλοι στα Social Media







Ας συνθέσουμε το παζλ

• Ιστοσελίδα (Website)

• Κοινωνικά Δίκτυα

• βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας (SEO)

• Ψηφιακή διαφήμιση

• Email Marketing



Ας συνθέσουμε το παζλ

• Ιστοσελίδα (Website)

• Αποτελεί το ψηφιακό πρόσωπο της επιχείρησης

• πλούσια και τεχνικά βελτιστοποιημένα κείμενα

• επαγγελματικές φωτογραφίες

• Ανανέωση περιεχομένου

• σύγχρονη

• Κοινωνικά Δίκτυα

• βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας (SEO)

• Ψηφιακή διαφήμιση

• Email Marketing



Ας συνθέσουμε το παζλ

• Ιστοσελίδα (Website)

• Κοινωνικά Δίκτυα

• σύνδεσή τους με την ιστοσελίδα

• Οι χρήστες και οι μηχανές αναζήτησης είναι «οπαδοί»

• Ενημερώνονται για νέες επιχειρήσεις, προϊόντα ή υπηρεσίες

• Likes, posts, friends, κτλ.

• βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας (SEO)

• Ψηφιακή διαφήμιση

• Email Marketing



Ας συνθέσουμε το παζλ

• Ιστοσελίδα (Website)

• Κοινωνικά Δίκτυα

• βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας (SEO)

• θεμέλιος λίθος του ψηφιακού μάρκετινγκ

• Υψηλή θέση στις μηχανές αναζήτησης

• Ψηφιακή διαφήμιση

• Email Marketing

1. Βοηθήστε το Google να βρείτε το περιεχόμενό σας

2. Βοηθήστε το Google να καταλάβουν το 

περιεχόμενό σας

3. Βελτιστοποιήστε το περιεχόμενο σας

4. Βελτιστοποιήστε τις εικόνες σας

5. Κάντε το site σας φιλικό προς το κινητό

6. Προωθήστε τον ιστότοπό σας



Ας συνθέσουμε το παζλ

• Ιστοσελίδα (Website)

• Κοινωνικά Δίκτυα

• βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας (SEO)

• Ψηφιακή διαφήμιση

• Επιτρέπει σε μια ιστοσελίδα να βρίσκεται εκεί ακριβώς που ψάχνει ο πελάτης

• απόλυτα στοχευμένη

• Εικόνα (banners) ή βίντεο (YouTube 1B users)

• Email Marketing



Ας συνθέσουμε το παζλ

• Ιστοσελίδα (Website)

• Κοινωνικά Δίκτυα

• βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας (SEO)

• Ψηφιακή διαφήμιση

• Email Marketing

• Δωρεάν ενημέρωση

• newsletter



Messenger Code

• Open messenger

• Εικονίδιο Συνομιλίες (αριστερά)

• Click στη φωτογραφία προφίλ

• Σάρωση κωδικού



Messenger Code











Ας ξεκινήσουμε

• Ιστοσελίδα (Website)

• Κοινωνικά Δίκτυα

• βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας (SEO)

• Ψηφιακή διαφήμιση

• Email Marketing



Ψηφιακή διαφήμιση

• Google My Business https://www.google.com/intl/el_gr/business/

• δωρεάν προφίλ της επιχείρησής σας

• Google AdSense https://www.google.com/adsense

• το site σας αρχίζει να βγάζει χρήματα για λογαριασμό σας

• Google Ads (AdWords) https://ads.google.com/intl/el_gr/home/

• μπαίνετε εσείς στο ρόλο του διαφημιστή

• δημιουργείτε εσείς διαφημίσεις που

• θα μπουν στην μηχανή αναζήτησης της Google

• θα εμφανίζονται όταν ένας χρήστης αναζητεί με το keyword που εσείς έχετε ορίσει.

• επιλέξετε εσείς τα keywords

• τις σελίδες που θα οδηγούνται όσοι κάνουν click πάνω τους

https://www.google.com/intl/el_gr/business/
https://www.google.com/adsense
https://ads.google.com/intl/el_gr/home/


Google My Business

1. Ιστότοπος

2. Διαχείριση

3. Κοινοποίηση

4. Σύνδεση

5. Κατανόηση

Παράδειγμα: google search + οδός ονείρων | Εισαγωγή καταστήματος



Google My Business

1. Ιστότοπος

• Κρατήστε τους πελάτες σας ενήμερους με συχνές ενημερώσεις

2. Διαχείριση

3. Κοινοποίηση

4. Σύνδεση

5. Κατανόηση



Google My Business

1. Ιστότοπος

2. Διαχείριση

• Διευκολύνετε τους πελάτες να σας βρουν 
δημοσιεύοντας χρήσιμες πληροφορίες

3. Κοινοποίηση

4. Σύνδεση

5. Κατανόηση



Google My Business

1. Ιστότοπος

2. Διαχείριση

3. Κοινοποίηση

• Κάντε τακτικές ενημερώσεις, ώστε οι πελάτες να επιστρέφουν

4. Σύνδεση

5. Κατανόηση



Google My Business

1. Ιστότοπος

2. Διαχείριση

3. Κοινοποίηση

4. Σύνδεση

• Ενθαρρύνετε την αφοσίωση των πελατών αλληλοεπιδρώντας στο 
διαδίκτυο

5. Κατανόηση



Google My Business

1. Ιστότοπος

2. Διαχείριση

3. Κοινοποίηση

4. Σύνδεση

5. Κατανόηση

• Ανακαλύψτε πώς εντοπίζουν οι πελάτες την επιχείρησή σας



Google My Business

• Απαραίτητο: google account

• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

• Είδος επιχείρησης-μικρή περιγραφή

• Πρέπει να ρυθμίσετε τις ώρες λειτουργίας (αργίες)

• Προσθέστε αριθμό τηλεφώνου

• Τοποθεσία

• Μετατρέψτε τις φωτογραφίες σε πωλήσεις

• Τι βλέπουν οι χρήστες

❖ Ιστότοπος

❖Οδηγίες

❖Διεύθυνση

❖Ώρες λειτουργίας

❖Τηλέφωνο

❖Αξιολογήσεις

❖Δημοφιλείς ώρες

❖Αναμονή

❖Κρητικές

❖Προσφορές

❖Εικόνες

Παράδειγμα: Εισαγωγή καταστήματος



Google AdSense (βήμα 1/3)

1. A Google account

2. Νέο περιεχόμενο

• Website

• Blog

3. Αριθμό τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση

6-8 ώρες για έγκριση

AdSense



Google AdSense (βήμα 2/3)

• Επιλογή τύπου διαφήμισης

1. Recommended

AdSense



Google AdSense (βήμα 2/3)

• Επιλογή τύπου διαφήμισης

1. Recommended

2. horizontal

AdSense



Google AdSense (βήμα 2/3)

• Επιλογή τύπου διαφήμισης

1. Recommended

2. horizontal

3. vertical

AdSense



Google AdSense (βήμα 2/3)

• Επιλογή τύπου διαφήμισης

1. Recommended

2. horizontal

3. Vertical

4. Video

AdSense



Google AdSense (βήμα 2/3)

• Επιλογή τύπου διαφήμισης

1. Recommended

2. horizontal

3. Vertical

4. Video

5. links

AdSense



Google AdSense (βήμα 3/3)

• Επιλέξτε που θέλετε να εμφανίζονται οι διαφημίσεις

AdSense



Google AdSense (ready!)

• Οικονομικό κατώφλι

• Τράπεζα, επιταγή

AdSense

Παράδειγμα: test.poikonomou.com | create an account | create an ad (auto) | insert to site



Google AdWords

• ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΣΑΣ

• ΛΑΒΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

• ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΑΣ

• Καθορίστε τον κατάλληλο προϋπολογισμό για την επιχείρησή σας

AdWords



Google AdWords (online marketing)

Organic search

Control your budget

Know what works

Reach more people in more places

AdWords



Είναι το site σας έτοιμο?

1. Η ιστοσελίδα σας έχει έναν σαφή, εντυπωσιακό τίτλο;

2. Ο ιστότοπός σας είναι αρκετά γρήγορος για κινητά;

3. Ο ιστότοπός σας αναφέρει σαφώς τα οφέλη που θα έχει ο πελάτης σας εάν 
αγοράσει το προϊόν σας ή χρησιμοποιήσει την υπηρεσία σας;

4. Η ιστοσελίδα σας διαθέτει εικόνες ή βίντεο;

5. Υπάρχει σαφής πρόσκληση για δράση στον ιστότοπό σας;

6. Είναι εύκολο να εντοπιστούν οι πληροφορίες επαφής της επιχείρησής σας στον 
ιστότοπό σας;

7. Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που θέλουν οι άνθρωποι να δουν στον 
ιστότοπό σας; Εάν κάποιος νέος ήρθε στον ιστότοπό σας, θα μπορούσε να το 
εντοπίσει αμέσως;

AdWords



Πως δουλεύει;

• pageRank (bid)

• Τι πληρώνω;

• cpc (cost per click)

Υπομονή is the key!

AdWords



Search ads

AdWords

display ads

Προβολή χωρίς clickΠροβολή με click



Τύποι Καμπάνιας



Τύποι Καμπάνιας

1. όταν οι χρήστες κάνουν περιήγηση στο διαδίκτυο, 

YouTube, Gmail ή Mobile-apps.

2. Το Δίκτυο προβολής Google προσεγγίζει το 90% των 

χρηστών στο διαδίκτυο.



Τύποι Καμπάνιας

Προσεγγίστε πιθανούς πελάτες όταν 
1. παρακολουθούν 

2. αναζητούν βίντεο στο YouTube



Τύποι Καμπάνιας

Κάντε πωλήσεις προϊόντων
1. στους αγοραστές που σας ενδιαφέρουν περισσότερο

2. αυτούς που αναζητούν αυτά που προσφέρετε
Google Merchant Center



Τύποι Καμπάνιας

προωθήσετε την εφαρμογή σας iOS ή Android
1. Google

2. YouTube, 

3. Google Play



Πως ξεκινάμε;

1. Δημιουργία καμπάνιας

• Τόσες καμπάνιες όσοι οι στόχοι μας

• Αύξηση πωλήσεων, Αύξηση επισκεψιμότητας

• Συμπλήρωση φόρμας, Τηλεφωνική επικοινωνία

2. Τοποθεσία / γεωγραφική κατανομή πελατών

3. Ομάδες διαφημίσεων (Ad group)

1. Διαφορετικές λέξεις κλειδιά

2. Τουλάχιστον 3 διαφημίσεις

AdWords



Ad groups (Ομάδες διαφημίσεων)

AdWords



Ad groups (Ομάδες διαφημίσεων)

Για τo adgroup καναπέδες:

-«ξύλινοι καναπέδες»

-«καναπές γωνία»

-«καναπές κρεβάτι»

Για το adgroup Τραπεζαρίες & τραπεζάκια:

«τραπεζαρίες»

«τραπέζια κουζίνας»

«τραπεζάκια»

«τραπεζάκι σαλονιού»

AdWords



Πως ξεκινάμε;

1. Δημιουργία καμπάνιας

• Τόσες καμπάνιες όσοι οι στόχοι μας

• Αύξηση πωλήσεων, Αύξηση επισκεψιμότητας

• Συμπλήρωση φόρμας, Τηλεφωνική επικοινωνία

2. Τοποθεσία / γεωγραφική κατανομή πελατών

3. Ομάδες διαφημίσεων

1. Διαφορετικές λέξεις κλειδιά

2. Τουλάχιστον 3 διαφημίσεις

4. Δημιουργία διαφημίσεων

1. Περιγραφή<->Τίτλος

2. Click -> site

3. Έγκριση διαφήμισης

AdWords



Επεκτάσεις
Επέκταση τιμής

Επέκταση κλήσης και μηνυμάτων

AdWords



Επεκτάσεις

AdWords

Δείτε την προσφορά«, «Αγοράστε τώρα«, «Εγγραφή τώρα»



Keywords (λέξεις-κλειδιά)

• Pick a niche

• Pick buzzwords

• Use tools

• Google Ads keyword tool

• Ubersuggest

Όταν ένας πελάτης κάνει αναζήτηση για έναν όρο που αντιστοιχεί στη λέξη-
κλειδί σας, η διαφήμισή σας μπορεί να συμμετάσχει σε μια δημοπρασία που 

θα καθορίσει την εμφάνισή της



Keywords (λέξεις-κλειδιά)

• Εργαλείο σχεδιασμού λέξεων-κλειδιών του Google Ads



Keywords (λέξεις-κλειδιά)

• Εργαλείο σχεδιασμού λέξεων-κλειδιών του Google Ads

Παράδειγμα
Αν πουλάτε ρακέτες, μπορείτε να προσθέσετε τη φράση "αγορά

ρακέτας" ως λέξη-κλειδί στην καμπάνια σας στο Google Ads.

Όταν κάποιος πληκτρολογήσει τη φράση "αγορά ρακέτας" στην

αναζήτηση Google, η διαφήμισή σας μπορεί να εμφανιστεί στη

σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Επιπλέον, η διαφήμισή

σας μπορεί να εμφανιστεί και σε ιστότοπους με τις

καλύτερες ρακέτες.

Παράδειγμα
Αν πουλάτε ρούχα για σκύλους, αλλά η επιχείρησή σας δεν έχει

ρούχα για γάτες, μπορείτε να προσθέσετε τη λέξη "γάτα" ως

αρνητική λέξη-κλειδί, για να διασφαλίσετε ότι η διαφήμισή σας

δεν θα εμφανίζεται σε όσους αναζητούν ρούχα για γάτες.

Ταυτόχρονα θα μπορείτε, εάν θέλετε, να στοχεύετε αναζητήσεις

για τον όρο "ρούχα για κατοικίδια".

Ευρεία λέξη-κλειδί
Συγκεκριμένη λέξη-

κλειδί

κερί κερί για ξύλινα 

δάπεδα

δάπεδα υπηρεσίες παρκέ 

δαπέδου

καθαρισμός υπηρεσίες 

καθαρισμού δαπέδων

Παράδειγμα3: keywordplanner + γάτες

Παράδειγμα1: create an account   | create an ad | simulate

Παράδειγμα2: Show custom ad | statistics



Facebook & Instagram



Facebook & Instagram

• Η οικογένεια εφαρμογών και υπηρεσιών του Facebook υποστηρίζει πολλούς 
τύπους διαφημίσεων στο Facebook, το Instagram, και το Messenger.

• Μορφές διαφήμισης

1. Φωτογραφία

2. Βίντεο

3. Stories

4. Messenger

5. Εναλλασσόμενες εικόνες, διαδοχικές εικόνες

6. Playable διαφημίσεις



Facebook & Instagram

• Μορφές διαφήμισης

1. Φωτογραφία

2. Βίντεο

3. Stories, Messenger

4. Εναλλασσόμενες εικόνες, διαδοχικές εικόνες

5. Playable διαφημίσεις



Facebook & Instagram

• Μορφές διαφήμισης

1. Φωτογραφία

2. Βίντεο

3. Stories, Messenger

4. Εναλλασσόμενες εικόνες, διαδοχικές εικόνες

5. Playable διαφημίσεις



Facebook & Instagram

• Μορφές διαφήμισης

1. Φωτογραφία

2. Βίντεο

3. Stories, Messenger

4. Εναλλασσόμενες εικόνες, διαδοχικές εικόνες

5. Playable διαφημίσεις



Facebook & Instagram

• Μορφές διαφήμισης

1. Φωτογραφία

2. Βίντεο

3. Stories, Messenger

4. Εναλλασσόμενες εικόνες, διαδοχικές εικόνες

5. Playable διαφημίσεις



Facebook & Instagram

• Μορφές διαφήμισης

1. Φωτογραφία

2. Βίντεο

3. Stories, Messenger

4. Εναλλασσόμενες εικόνες, διαδοχικές εικόνες

5. Playable διαφημίσεις



(1/6) Επιλέξτε το στόχο σας



(2/6) Επιλέξτε το κοινό σας

• Facebook IQ

• Ενημερωθείτε για τις μεταβαλλόμενες στάσεις και συμπεριφορές των διαφορετικών 
κατηγοριών πελατών



(3/6) Αποφασίστε πού θέλετε να προβάλετε τη 
διαφήμισή σας.

1. Facebook

2. Instagram

3. Messenger
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(3/6) Αποφασίστε πού θέλετε να προβάλετε τη 
διαφήμισή σας.

1. Facebook

2. Instagram

3. Messenger



(4/6) Ορίστε τον προϋπολογισμό σας.



(5/6) Επιλέξτε μια από τις 6 μορφές



(6/6) Μετρήστε και διαχειριστείτε τη διαφήμισή

Παράδειγμα: Show custom ad



Facebook Pixel

• μικρό κομμάτι κώδικα

• εισαγωγή στην ιστοσελίδα μας 

• ανίχνευση χρηστών που εισέρχονται σε αυτή μέσω διαφημίσεων του 
Facebook.

• Πως; Facebook cookies

• Θα πρέπει να έχετε site

• Επέμβαση στον κώδικα

• Ενσωμάτωση με επέκταση



Facebook Pixel (χρήση)

• Παρακολούθηση

• αγορά προϊόντος, εγγραφή στο newsletter, …

• Βελτιστοποίηση διαφημίσεων

• δημιουργία retargeting διαφημίσεων
• προβολή διαφημίσεων του προϊόντος μας σε άτομα που έχουν στο 

παρελθόν αλληλοεπιδράσει έστω και μια φορά με την ιστοσελίδα μας

• αεροπορικά εισιτήρια -> διαφήμιση στο FB σχετικά με την χώρα αυτή

• 70 % παραπάνω πιθανότητες ολοκλήρωσης αγοράς

• 5% αύξηση εξόδων



Facebook Pixel



Facebook Pixel
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Facebook Pixel



Facebook Pixel



Google analytics



Search Console





• https://www.statistics.gr/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportl
et_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode
=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_I
NSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR
_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_doc
uments_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=35
0793&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_local
e=en

• https://www.statistics.gr/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportl
et_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode
=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_I
NSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR
_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_doc
uments_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=35
0794&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_local
e=en

https://www.statistics.gr/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=350793&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=en
https://www.statistics.gr/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=350794&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=en


Thanks!


