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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

ηελ έθζεζε απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο Υξήζεο Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο 

θαη Δπηθνηλσληώλ θαη Ζιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ ζηηο Δπηρεηξήζεηο 2018. θνπόο ηεο έξεπλαο είλαη ε 

ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο, ηε ρξήζε Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ, ηελ απαζρόιεζε εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνύ ΣΠΔ, ηελ πξόζβαζε θαη ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ, ηε ρξήζε ππεξεζηώλ 

ππνινγηζηηθνύ λέθνπο (cloud computing), ηε ρξήζε ησλ ηξηζδηάζηαησλ εθηππσηώλ, ηε ρξήζε 

ξνκπνηηθήο, ηελ αλάιπζε καδηθώλ δεδνκέλσλ, ηελ ειεθηξνληθή ηηκνιόγεζε θαη ην ειεθηξνληθό 

εκπόξην. Σα ζηνηρεία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ππνβνήζεζε εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ 

πνιηηηθήο από ην δεκόζην θαη ηνλ ηδησηηθό ηνκέα. 

 

Ζ έξεπλα, ζπκκνξθώλεηαη κε ηνλ Καλνληζκό Νν. 808/2004 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Απξηιίνπ 2004 πνπ αθνξά ηηο Κνηλνηηθέο ηαηηζηηθέο ηεο Κνηλσλίαο 

ηεο Πιεξνθνξίαο. Ο ζηόρνο ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ είλαη ε ζέζπηζε θνηλνύ πιαηζίνπ γηα ηε 

ζπζηεκαηηθή παξαγσγή Κνηλνηηθώλ ηαηηζηηθώλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο. 

 

Ζ έθζεζε εηνηκάζηεθε από ηνλ θ. Κ. Μελά, Λεηηνπξγό ηαηηζηηθήο, ππό ηελ επίβιεςε ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηνπ Σνκέα Μεζνδνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο, ηαηηζηηθήο Πιεξνθόξεζεο, Σηκώλ, 

Δξγαηηθώλ ηαηηζηηθώλ θαη Δξεπλώλ Υξήζεο Σερλνινγίαο θ. Κ. Γηακαληίδε, Πξώηνπ Λεηηνπξγνύ 

ηαηηζηηθήο.  
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Α. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

Ζ έξεπλα θαιύπηεη επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινύλ ηνπιάρηζηνλ 10 ππαιιήινπο ζηηο αθόινπζεο 

θαηεγνξίεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο NACE Αλαζ.2 (Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζην παξάξηεκα): 

C Μεηαπνηεηηθέο Βηνκεραλίεο 

D Παξνρή Ζιεθηξηθνύ Ρεύκαηνο, Φπζηθνύ Αεξίνπ, Αηκνύ θαη Κιηκαηηζκνύ 

E Παξνρή Νεξνύ, Δπεμεξγαζία Λπκάησλ, Γηαρείξηζε Απνβιήησλ θαη 

Γξαζηεξηόηεηεο Δμπγίαλζεο 

F Καηαζθεπέο 

G Υνλδξηθό θαη Ληαληθό Δκπόξην, Δπηζθεπή Μεραλνθίλεησλ Ορεκάησλ θαη 

Μνηνζηθιεηώλ 

H Μεηαθνξέο θαη Απνζήθεπζε 

I Γξαζηεξηόηεηεο Τπεξεζηώλ Παξνρήο Καηαιύκαηνο θαη Τπεξεζηώλ 

Δζηίαζεο 

J Δλεκέξσζε θαη Δπηθνηλσλία 

L Γηαρείξηζε Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο 

M Δπαγγεικαηηθέο, Δπηζηεκνληθέο θαη Σερληθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

N Γηνηθεηηθέο θαη Τπνζηεξηθηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

S Άιιεο Γξαζηεξηόηεηεο Παξνρήο Τπεξεζηώλ 

 

Υξεζηκνπνηήζεθε ε ηπραία ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία. Γηα ηε ζηξσκαηνπνίεζε 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δύν κεηαβιεηέο, ην κέγεζνο θαη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο 

επηρείξεζεο. πλνιηθά πεξηιήθζεθαλ 16 θαηεγνξίεο νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 3 

θαηεγνξίεο κεγέζνπο.  

Οη 16 θαηεγνξίεο νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη: 10-18, 19-23, 24-

25, 26-33, 35-39, 41-43, 45-47, 49-53, 55, 56, 58-63, 68, 69-74, 77-78 θαη 80-82, 79 θαη 95.1. Οη 

3 θαηεγνξίεο κεγέζνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη: Μηθξέο επηρεηξήζεηο (10-49 

απαζρνινύκελνη), Μεζαίεο επηρεηξήζεηο (50-249 απαζρνινύκελνη) θαη Μεγάιεο επηρεηξήζεηο 

(250+ απαζρνινύκελνη).  
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Β. ΚΤΡΗΟΣΔΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

ΥΡΖΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ  

 

Καηά ην 2018, ην 97,0% ησλ επηρεηξήζεσλ κε 10 ή πεξηζζόηεξνπο ππαιιήινπο  

ρξεζηκνπνηνύζαλ ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο. Όιεο ζρεδόλ νη επηρεηξήζεηο ζηελ Κύπξν κε 50 ή 

πεξηζζόηεξνπο ππαιιήινπο (δει. νη κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο) ρξεζηκνπνηνύζαλ 

ππνινγηζηέο. Σν πνζνζηό ησλ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ (10 - 49 ππάιιεινη) πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ 

ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο ήηαλ 96,6% (Γηάγξακκα 1).  

 

 

 

ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΠΔ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

 

Δμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ζε ζέκαηα ΣΠΔ ζεσξείηαη ην πξνζσπηθό ηνπ νπνίνπ ε θύξηα εξγαζία 

είλαη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Γηα παξάδεηγκα, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αλαπηύζζεη, λα ζρεδηάδεη, λα 

ιεηηνπξγεί, λα ππνζηεξίδεη ή λα ζπληεξεί ζπζηήκαηα ΣΠΔ. Ζ πιεηνςεθία ησλ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ (88,4%) εξγνδνηνύλ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ζε ζέκαηα ΣΠΔ ελώ ην αληίζηνηρν 

πνζνζηό γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο αλέξρεηαη ζην 17,5%. Σν 8,8% ησλ επηρεηξήζεσλ κε 10 ή 

πεξηζζόηεξνπο ππαιιήινπο πξνζέιαβε ή πξνζπάζεζε λα πξνζιάβεη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό 

ζε ζέκαηα ΣΠΔ ην 2017. Σν 4,3% ησλ επηρεηξήζεσλ αληηκεηώπηζε δπζθνιίεο ζην λα πιεξώζεη 

απηέο ηηο ζέζεηο. Σν πνζνζηό ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξείραλ νπνηνδήπνηε είδνο εθπαίδεπζεο ζε 

εμεηδηθεπκέλν ή κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό παξακέλεη ρακειό (11,7% θαη 24,0% αληίζηνηρα). 

ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη 62,3% ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό θαη 

56,5% ζε κε εμεηδηθεπκέλν (Γηάγξακκα 2). 
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Δπηρεηξήζεηο κε 10 ή πεξηζζόηεξνπο ππάιιεινπο πξνηηκνύλ λα αλαζέηνπλ ζε εμσηεξηθνύο 

πξνκεζεπηέο παξά ζε εξγαδόκελνπο ηεο επηρείξεζεο ηνπο ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ΣΠΔ. Όιεο 

νη ιεηηνπξγίεο ΣΠΔ όπσο ζπληήξεζε ησλ ππνδνκώλ ΣΠΔ, ππνζηήξημε γηα ην ινγηζκηθό 

γξαθείνπ, αλάπηπμε ινγηζκηθνύ/ ζπζηεκάησλ γηα δηαρείξηζε επηρεηξήζεσλ (π.ρ. ERP, CRM, 

HR), ππνζηήξημε γηα ην ινγηζκηθό δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ/ ζπζηήκαηα (π.ρ. ERP, CRM, 

HR), αλάπηπμε εθαξκνγώλ Γηαδηθηύνπ, ππνζηήξημε εθαξκνγώλ Γηαδηθηύνπ, αζθάιεηα θαη 

πξνζηαζία δεδνκέλσλ, εθηειέζηεθαλ  θαηά θύξην ιόγν από εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο, θαηά ην 

2017.  

 

Όζνλ αθνξά ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ε ζπληήξεζε ησλ ππνδνκώλ ΣΠΔ, ε ππνζηήξημε γηα ην 

ινγηζκηθό γξαθείνπ, ε ππνζηήξημε γηα ην ινγηζκηθό δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ/ ζπζηήκαηα 

(π.ρ. ERP, CRM, HR) θαη ε αζθάιεηα θαη πξνζηαζία δεδνκέλσλ εθηεινύληαη θαηά θύξην ιόγν 

από εξγαδόκελνπο ηεο επηρείξεζεο (πεξηι. εξγαδόκελνπο ζε κεηξηθή ή ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο). 

Όιεο νη ππόινηπεο ιεηηνπξγίεο ΣΠΔ όπσο, αλάπηπμε γηα ην ινγηζκηθό δηαρείξηζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ/ ζπζηήκαηα (π.ρ. ERP, CRM, HR), αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε εθαξκνγώλ 

Γηαδηθηύνπ εθηεινύληαη θαηά θύξην ιόγν από εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο (Γηάγξακκα 3). 
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ΠΡΟΒΑΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 

 

Από ην 2014 θαη έπεηηα, ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ ζηηο επηρεηξήζεηο (πνπ απαζρνινύλ 10 ή 

πεξηζζόηεξα άηνκα) παξέκεηλε ζηαζεξή πάλσ από 95%. Σν 2018, 95,6% ησλ επηρεηξήζεσλ είρε 

πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν. Σν Γηαδίθηπν ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδόλ από όιεο ηηο κεγάιεο θαη 

κεζαίεο επηρεηξήζεηο (Γηάγξακκα 4). 

  

 
 

Σα ηειεπηαία ρξόληα ππήξμε ζεκαληηθή αύμεζε ζηηο επξπδσληθέο ζπλδέζεηο ζην Γηαδίθηπν. Με 

ηνλ όξν επξπδσληθή ζύλδεζε ελλννύκε ηηο DSL, ADSL, SDSL, VDSL, ηερλνινγία νπηηθώλ 

ηλώλ (FTTH), θαισδηαθή, δνξπθνξηθή θ.ιπ. Καηά ην 2018, 94,4% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

απαζρνινύλ 10 ή πεξηζζόηεξνπο ππαιιήινπο είραλ θάπνηνπ είδνπο ζηαζεξή επξπδσληθή 

ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν ζε ζύγθξηζε κε 94,6% ην 2017 (Γηάγξακκα 5).    
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Καηά ηα ηειεπηαία 7 ρξόληα παξαηεξείηαη κηα ζηαζεξή αύμεζε ζηηο ζπλδέζεηο  κε ςειέο   

ηαρύηεηεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ζην Γηαδίθηπν. πλδέζεηο κε ηαρύηεηεο Γηαδηθηύνπ πάλσ από 

10Mbit/s απμάλνληαη ζπλερώο θαηά ηα ηειεπηαία έηε. Σν 2012 κόλν ην 8,5% ησλ επηρεηξήζεσλ 

είραλ ζύλδεζε ζην Γηαδίθηπν κε ηαρύηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ πάλσ από 10Mbit/s ζε 

ζύγθξηζε κε 73,5% ην 2018. Υακειέο ηαρύηεηεο ( θάησ από 10Mbit/s) κεηώζεθαλ ζεκαληηθά 

από 86,7% ην 2012 ζε 20,8% ην 2018 (Γηάγξακκα 6). 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ (38,1%) ζηελ Κύπξν έρνπλ κέγηζηε πξνζθεξόκελε ηαρύηεηα 

κεηαθνξάο δεδνκέλσλ κεηαμύ 10Mbit/s θαη 30Mbit/s. 19,8% ησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ κέγηζηε 

ηαρύηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ κεηαμύ 2Mbit/s θαη 10Mbit/s ζε ζρέζε κε 25,5% ην 2017. 

πλδέζεηο κε ηαρύηεηεο Γηαδηθηύνπ πάλσ από 30Mbit/s απμήζεθαλ από 24,2% ην 2017 ζε 35,4% 

ην 2018. Δδώ ελλννύκε ηελ κέγηζηε ηαρύηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ κε βάζε ην ζπκβόιαην κε 

ηνλ παξνρέα Τπεξεζηώλ Γηαδηθηύνπ (Γηάγξακκα 6). 
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56,3% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ απαζρνινύλ 10 ή πεξηζζόηεξνπο ππαιιήινπο, παξέρνπλ θνξεηέο  

ζπζθεπέο πνπ επηηξέπνπλ θηλεηή επξπδσληθή ζύλδεζε ζην Γηαδίθηπν γηα επαγγεικαηηθνύο 

ζθνπνύο. Οη θύξηεο ρξήζεηο ησλ θνξεηώλ ζπζθεπώλ πνπ επηηξέπνπλ επξπδσληθή ζύλδεζε ζην 

δηαδίθηπν ήηαλ:  

 πξόζβαζε ζην ζύζηεκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ηεο επηρείξεζεο (54,9%), 

 πξόζβαζε θαη ηξνπνπνίεζε εγγξάθσλ ηεο επηρείξεζεο (27,8%), θαη 

 ρξήζε εηδηθώλ εθαξκνγώλ επηρεηξεκαηηθνύ ινγηζκηθνύ (δηαρείξηζε παξαγγειηώλ θαη 

πσιήζεσλ, ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθώλ πόξσλ - ERP) (25,5%) 

(Γηάγξακκα 7).  
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Υρήζη Ηζηοηόποσ 

 

Σν 2018, ην 70,9% ησλ επηρεηξήζεσλ (πνπ απαζρνινύλ 10 ή πεξηζζόηεξα άηνκα) δηαζέηνπλ 

ηζηόηνπν. Δίλαη αμηνζεκείσην όηη ζρεδόλ όιεο νη κεγάιεο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ 

ηζηόηνπν (92,2% θαη 95,7% αληίζηνηρα). Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ην πνζνζηό ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δηέζεηαλ ηζηόηνπν αλέβεθε από 47,9% ην 2008 ζε 70,9% ην 2018 (Γηάγξακκα 

8). 

 

 
 

Αλάκεζα ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από ηηο επηρεηξήζεηο κέζσ ηνπ ηζηόηνπνπ ηνπο, ε πην 

δηαδεδνκέλε είλαη ε πξόζβαζε ζε θαηαιόγνπο πξντόλησλ θαη ηηκνθαηαιόγνπο (ηελ παξέρνπλ 

70,9% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ απαζρνινύλ 10 ή πεξηζζόηεξνπο ππαιιήινπο). ηηο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο ην πνζνζηό απηό αγγίδεη ην 95,7%, ζηηο κεζαίεο ηα 92,2% θα ζηηο κηθξέο ην 67,1% 

(Γηάγξακκα 9).   

Δίλαη αμηνζεκείσην όηη ην 44,7% ησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ ζπλδέζκνπο (links) ή αλαθνξέο πνπ 

παξαπέκπνπλ ζηα πξνθίι ηεο επηρείξεζεο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο (π.ρ. Facebook, 

Twitter, LinkedIn, You Tube, θ.ιπ.). ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ην πνζνζηό απηό αγγίδεη ην 

75,4%, ζηηο κεζαίεο ηα 65,6% θα ζηηο κηθξέο ην 40,8% (Γηάγξακκα 9).   

Σν 11,5% όισλ ησλ επηρεηξήζεσλ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα παξαγγειίαο ή θξάηεζεο online, θαη 

ην 12,7% ηε δπλαηόηεηα εμαηνκηθεπκέλνπ πεξηερνκέλνπ ζηνλ ηζηόηνπν γηα ηαθηηθνύο / 

επαλαιακβαλόκελνπο επηζθέπηεο (Γηάγξακκα 9). 

Ζ δπλαηόηεηα εληνπηζκνύ ηεο ζέζεο θαη ηεο θαηάζηαζεο ηεο παξαγγειίαο θαη ε δπλαηόηεηα 

ζηνπο επηζθέπηεο λα πξνζαξκόζνπλ ζηηο αλάγθεο ηνπο ή λα ζρεδηάζνπλ πξντόληα ή ππεξεζίεο, 

παξέρνληαη από ην 3,2% θαη 2,7% ησλ επηρεηξήζεσλ αληίζηνηρα (Γηάγξακκα 9).  
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32,9% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ απαζρνινύλ 10 ή πεξηζζόηεξνπο ππαιιήινπο πιεξώλνπλ γηα 

δηαθήκηζε ζην Γηαδίθηπν (π.ρ. δηαθήκηζε ζε κεραλέο αλαδήηεζεο, ζε κέζα θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο, ζε άιινπο ηζηόηνπνπο, θ.ιπ.) ζε ζύγθξηζε κε 25,0% ην 2016.  

ηνρνζεηεκέλε δηαθήκηζε κε βάζε:  

 ην πεξηερόκελν δηθηπαθώλ ηόπσλ ή ιέμεσλ θιεηδηώλ πνπ αλαδεηνύληαη από ρξήζηεο, 

ρξεζηκνπνηείηαη από ην 27,2%  ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζύγθξηζε κε 17,5% ην 2016,  

 ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ ηζηνξηθνύ πεξηήγεζεο ή ηνπ πξνθίι ησλ ρξεζηώλ ηνπ 

δηαδηθηύνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ην 15,7%  ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζύγθξηζε κε 12,1% ην 

2016, 

 ηε γεσγξαθηθή ζέζε ησλ ρξεζηώλ ηνπ δηαδηθηύνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ην 18,2%  ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζε ζύγθξηζε κε 13,3% ην 2016, 

 νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδν, ρξεζηκνπνηείηαη από ην 3,0%  ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζύγθξηζε 

κε 1,2% ην 2016, 
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ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΝΔΦΟΤ (CLOUD COMPUTING) 

 

Σν ππνινγηζηηθό λέθνο αλαθέξεηαη ζηηο ππεξεζίεο ΣΠΔ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζην 

Γηαδίθηπν γηα πξόζβαζε ζε ινγηζκηθό, ζε ππνινγηζηηθή ηζρύ, ζε ρσξεηηθόηεηα απνζήθεπζεο 

θ.ιπ. Σέηνηνπ είδνπο ππεξεζίεο έρνπλ ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

    

 παξέρνληαη από ηνπο εμππεξεηεηέο (servers) ησλ παξνρέσλ ππεξεζηώλ   

 κπνξνύλ εύθνια λα αλαβαζκηζηνύλ ή λα ππνβαζκηζηνύλ (π.ρ. αξηζκόο ρξεζηώλ ή 

ρσξεηηθόηεηα απνζήθεπζεο)  

 κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ "κε δήηεζε" (on-demand) από ην ρξήζηε, ηνπιάρηζηνλ 

κεηά από ηελ αξρηθή ηνπνζέηεζε (ρσξίο ηελ αλάγθε γηα αλζξώπηλε επηθνηλσλία κε ηνλ 

παξνρέα ππεξεζηώλ)    

 θαηαβάιιεηαη αληίηηκν, είηε αλά ρξήζηε, είηε κε ηε ρσξεηηθόηεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

είηε είλαη πξνπιεξσκέλν.     

 

H ρξήζε ππεξεζηώλ ππνινγηζηηθνύ λέθνπο από ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ Κύπξν, θεξδίδεη ρξόλν κε 

ην ρξόλν όιν θαη πεξηζζόηεξν έδαθνο. To 2018, 26,6% ησλ επηρεηξήζεσλ αγόξαζαλ ππεξεζίεο 

ππνινγηζηηθνύ λέθνπο ζε ζύγθξηζε κε 10,2% to 2014. Σν πνζνζηό απηό αγγίδεη ην 42,0% ζηηο 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη ην 51,1% ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο θαηεγνξίαο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο NACE rev.2 J: Δλεκέξσζε θαη Δπηθνηλσλία (Γηάγξακκα 10). 

 

 
 

Οη θπξηόηεξεο θαηεγνξίεο ππεξεζηώλ ππνινγηζηηθνύ λέθνπο ζηηο επηρεηξήζεηο είλαη ην 

ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (e-mail) (π.ρ. Email Enterprise, Microsoft Exchange Online / Office 

365, θ.ιπ.) σο ππεξεζία ππνινγηζηηθνύ λέθνπο, κε πνζνζηό 21,7%. Ζ απνζήθεπζε αξρείσλ (π.ρ. 

Dropbox, Amazon S3, EMC Mozy, Acronis Online, Diino, θ.ιπ.) κε πνζνζηό 17,7% θαη ην  

ινγηζκηθό γξαθείνπ (π.ρ. επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ, ινγηζηηθά θύιια) κε 15,9% (Γηάγξακκα 11).  

 

ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ε πην δεκνθηιήο ππεξεζία είλαη ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν. 

Αθνινπζεί ε απνζήθεπζε αξρείσλ, ην ινγηζκηθό γξαθείνπ, ε θηινμελία βάζεο δεδνκέλσλ, νη 

εθαξκνγέο ινγηζκηθνύ γηα δηαρείξηζε πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηνπο πειάηεο, ε ρξήζε 

ππνινγηζηηθήο ηζρύνο θαη ε ρξήζε νηθνλνκηθώλ ή ινγηζηηθώλ εθαξκνγώλ (Γηάγξακκα 11).  
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18,2% ησλ επηρεηξήζεσλ αγόξαζαλ ππεξεζίεο ππνινγηζηηθνύ λέθνπο νη νπνίεο παξέρνληαη από 

θνηλνύο δηαθνκηζηέο, ζε ζύγθξηζε κε 12,5%  πνπ αγόξαζαλ ππεξεζίεο από απνθιεηζηηθνύο 

δηαθνκηζηέο γηα ηελ επηρείξεζε.  ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ην πνζνζηό απηό αγγίδεη ην 21,7% 

θαη 27,5% αληίζηνηρα (Γηάγξακκα 12). 
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ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΣΡΗΓΗΑΣΑΣΩΝ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ (3D PRINTING) 

 

Ο  όξνο «ηξηζδηάζηαηε εθηύπσζε» αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε εηδηθώλ εθηππσηώλ πνπ παξέρνληαη 

είηε από ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε είηε από άιιεο επηρεηξήζεηο θαη ρξεζηκνπνηνύλ ςεθηαθή 

ηερλνινγία γηα ηε δεκηνπξγία ηξηζδηάζηαησλ θπζηθώλ αληηθείκελσλ.  

 

Καηά ην 2017, ζηελ Κύπξν κόλν ην 1,0% ησλ επηρεηξήζεσλ έθαλαλ νπνηαδήπνηε ρξήζε 

ηξηζδηάζηαησλ εθηππσηώλ (εθηππσηώλ ηεο επηρείξεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελνηθηαδόκελσλ 

ή κηζζσκέλσλ εθηππσηώλ 3D) ή ππεξεζηώλ εθηύπσζεο πνπ παξέρνληαη από άιιεο επηρεηξήζεηο)  

 

ΥΡΖΖ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ (ROBOTICS) 

 

Με ηνλ όξν «ξνκπνηηθή» ελλννύκε βηνκεραληθά ξνκπόη ή ξνκπόη ππεξεζηώλ, αλάινγα κε ηελ 

πξνβιεπόκελε ρξήζε ηνπο.  

 

Έλα βηνκεραληθό ξνκπόη είλαη έλαο απηόκαηα ειεγρόκελνο, επαλαπξνγξακκαηηδόκελνο, 

πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ρεηξηζηήο, ν νπνίνο κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί ζε ηξεηο ή πεξηζζόηεξνπο 

άμνλεο (ζηαζεξνύο ή θηλεηνύο), γηα ρξήζε ζε βηνκεραληθέο εθαξκνγέο απηνκαηηζκνύ. 

 

'Έλα ξνκπόη ππεξεζηώλ είλαη έλα κεράλεκα πνπ έρεη απηνλνκία θαη είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγεί 

ζε πεξίπινθν θαη δπλακηθό πεξηβάιινλ, πνπ κπνξεί λα απαηηεί αιιειεπίδξαζε κε άηνκα, 

αληηθείκελα ή άιιεο ζπζθεπέο θαη ην νπνίν δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζε εθαξκνγέο βηνκεραληθνύ 

απηνκαηηζκνύ.  

 

Ζ ρξήζε είηε θάπνηνπ είδνπο βηνκεραληθνύ ξνκπόη, είηε νπνηνπδήπνηε ξνκπόη ππεξεζηώλ ζηελ 

Κύπξν είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε. Μόλν ην 1,2% ησλ επηρεηξήζεσλ έθαλαλ νπνηαδήπνηε ρξήζε 

ξνκπνηηθήο. 

 

Ζ ρξήζε ηξηζδηάζηαησλ εθηππσηώλ θαζώο επίζεο θαη ε ρξήζε ξνκπνηηθήο κπνξνύλ λα 

πξνζθέξνπλ αξθεηά ζηηο επηρεηξήζεηο ζηελ Κύπξν. Ζ ρξήζε ηνπο όκσο πξνο ην παξόλ 

παξακέλεη πνιύ πεξηνξηζκέλε.    

 

ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΕΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ (BIG DATA ANALYSIS) 

 

Με ηνλ όξν «Μαδηθά Γεδνκέλα» αλαθεξόκαζηε ζε δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη από 

δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο δηεμάγνληαη ειεθηξνληθά θαη από δηακεραληθή επηθνηλσλία (π.ρ. 

δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη κέζα από δξαζηεξηόηεηεο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο θ.ιπ.) 

 

Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καδηθώλ δεδνκέλσλ είλαη:  

 

 Μεγάινο όγθνο δεδνκέλσλ παξάγεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. 

 Πνηθηιία, αλαθέξεηαη ζε δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο πνιπζύλζεησλ δεδνκέλσλ, δνκεκέλσλ ή 

αδόκεησλ (π.ρ. θείκελν, εηθόλεο, ήρνο, έγγξαθα, βίληεν, ινγνθξηκέλα δεδνκέλα, αξρεία 

θαηαγξαθήο δξαζηεξηόηεηαο, θαηαγξαθή ηεο πεξηήγεζεο ζην δηαδίθηπν-click streams,  

πξνέιεπζε θ.ιπ.). 

 Σαρύηεηα παξαγσγήο δεδνκέλσλ, δηαζεζηκόηεηαο θαη αιιαγήο ησλ δεδνκέλσλ κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. 
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Αλάιπζε καδηθώλ δεδνκέλσλ αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ηερληθώλ, ηερλνινγηώλ θαη εξγαιείσλ 

ινγηζκηθνύ γηα αλάιπζε καδηθώλ δεδνκέλσλ πνπ παξάγνληαη από ηηο πεγέο δεδνκέλσλ ηεο 

επηρείξεζεο ή άιιεο πεγέο δεδνκέλσλ. 

 

Καηά ην 2017 κόλν ην 4,7% ησλ επηρεηξήζεσλ αλάιπζαλ καδηθά δεδνκέλα από νπνηαδήπνηε 

πεγή. Σν 2,3% αλέιπζαλ καδηθά δεδνκέλα κε ηελ ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο από 

έμππλεο ζπζθεπέο ή αηζζεηήξεο σο πεγή δεδνκέλσλ, (π.ρ. δηακεραληθή επηθνηλσλία, ςεθηαθνί 

αηζζεηήξεο, ηαπηνπνίεζε κέζσ ξαδηνζπρλνηήησλ (RFID), θ.ιπ.), 3,0% κε ηε ρξήζε δεδνκέλσλ 

γεσγξαθηθήο ζέζεο σο πεγή δεδνκέλσλ από θνξεηέο ζπζθεπέο (GPS), 2,8% κε ηε ρξήζε 

δεδνκέλσλ από κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο σο πεγή δεδνκέλσλ θαη 2,1% κε ηε ρξήζε άιισλ 

πεγώλ δεδνκέλσλ. ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ήηαλ 14,5%, 18,8%, 20,3 

θαη 11,6 (Γηάγξακκα 13). 
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Σν 3,6% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλέιπζαλ καδηθά δεδνκέλα πξνηίκεζαλ λα  ρξεζηκνπνηήζνπλ 

δηθνύο ηνπο ππαιιήινπο γηα ηελ αλάιπζε απηή ζε ζύγθξηζε κε 2,2% πνπ πξνηίκεζαλ λα 

αλαιύζνπλ καδηθά δεδνκέλα κε ηελ ρξήζε εμσηεξηθώλ παξόρσλ. ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ην 

πνζνζηό απηό αλέξρεηαη ζε 27,5% θαη 18,8% αληίζηνηρα (Γηάγξακκα 14). 

 

 
 

ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 

 

Σν ηηκνιόγην είλαη έλα έγγξαθν ζπλαιιαγήο πνπ εθδίδεηαη γηα θάζε πώιεζε πξντόλησλ θαη 

παξνρή ππεξεζηώλ. Πεξηέρεη  ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ αθνξνύλ ηα 

ζπλαιιαζζόκελα κέξε, ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο, ηηο ηηκέο ησλ πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ 

θαη νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηε ζπλαιιαγή.     

 

Σα ηηκνιόγηα εθδίδνληαη είηε ζε έληππε κνξθή είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 

Γηαθξίλνληαη δύν δηαθνξεηηθά είδε ειεθηξνληθώλ ηηκνινγίσλ:    

 

α) Ζιεθηξνληθά ηηκνιόγηα ζε ηππνπνηεκέλε δνκή (θαηάιιειε γηα απηόκαηε επεμεξγαζία) 

πνπ κπνξνύλ λα επεμεξγαζηνύλ απηόκαηα. Μπνξνύλ λα αληαιιάζζνληαη απεπζείαο 

κεηαμύ πξνκεζεπηώλ θαη πειαηώλ, κέζσ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηώλ ή κέζσ 

ειεθηξνληθνύ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο.  

 

β) Σηκνιόγηα ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε θαηάιιειε γηα απηόκαηε επεμεξγαζία.  

 

Καηά ην 2017, 11,4% ησλ επηρεηξήζεσλ έζηεηιαλ / εμέδσζαλ ειεθηξνληθά ηηκνιόγηα ζε 

ηππνπνηεκέλε δνκή πνπ επηδέρνληαη απηόκαηε επεμεξγαζία, 61,3% ησλ επηρεηξήζεσλ έζηεηιαλ / 

εμέδσζαλ ειεθηξνληθά ηηκνιόγηα κε θαηάιιεια γηα απηόκαηε επεμεξγαζία (ζπλλεκέλα κέζσ 

ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο) θαη 76,7% ηηκνιόγηα ζε έληππε κνξθή (Γηάγξακκα 15). 
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Καηά ην 2017, 10,5% ησλ επηρεηξήζεσλ έζηεηιαλ / εμέδσζαλ ειεθηξνληθά ηηκνιόγηα ζε 

ηππνπνηεκέλε δνκή πνπ επηδέρνληαη απηόκαηε επεμεξγαζία ζε άιιεο επηρεηξήζεηο, 6,4% ζε 

ηδηώηεο θαηαλαισηέο θαη 3,7% ζε δεκόζηεο αξρέο. ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ην πνζνζηό απηό 

αλέξρεηαη ζε 29,0%, 18,8% θαη 14,5% αληίζηνηρα (Γηάγξακκα 16).   

  

 
 

Καηά ην 2017, 13,8% ησλ επηρεηξήζεσλ έιαβαλ ειεθηξνληθά ηηκνιόγηα ζε ηππνπνηεκέλε δνκή 

πνπ επηδέρνληαη απηόκαηε επεμεξγαζία, 70,8% ησλ επηρεηξήζεσλ έιαβαλ ειεθηξνληθά 

ηηκνιόγηα κε θαηάιιεια γηα απηόκαηε επεμεξγαζία (ζπλλεκέλα κέζσ ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο) 

θαη 86,6% ηηκνιόγηα ζε έληππε κνξθή (Γηάγξακκα 17). 
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Δίηε αλαθεξόκαζηε ζε έθδνζε, είηε ζε παξαιαβή ηηκνινγίνπ, αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ην 

ηηκνιόγην ζε έληππε κνξθή εμαθνινπζεί λα είλαη ην πην δηαδεδνκέλν έγγξαθν ζπλαιιαγήο. 

Αθνινπζεί ην ηηκνιόγην ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε θαηάιιειε γηα απηόκαηε επεμεξγαζία θαη ην 

ηηκνιόγην ζε ηππνπνηεκέλε δνκή θαηάιιειε γηα απηόκαηε επεμεξγαζία (Γηάγξακκα 18).  
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ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ (E-COMMERCE) 

 

Καηά ην 2017, 14,2% ησλ επηρεηξήζεσλ έιαβαλ παξαγγειίεο κέζσ δηθηύσλ ππνινγηζηώλ 

(εμαηξνύληαη ηα δαθηπινγξαθεκέλα e-mails) ζε ζύγθξηζε κε 12,8% ην 2016. Οη παξαγγειίεο 

κέζσ ηζηόηνπσλ ή “apps”  έθηαζαλ ην 13,3% ζε ζύγθξηζε κε 11,5% ην 2016. Σν πνζνζηό ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ έιαβαλ παξαγγειίεο κέζσ κελπκάησλ ηύπνπ “EDI” παξέκεηλε ζηαζεξό ζην 

2,5% (Γηάγξακκα 19).  

 

Σν 2017, 33,5% ησλ επηρεηξήζεσλ έζηεηιαλ παξαγγειίεο γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο κέζσ δηθηύσλ 

ππνινγηζηώλ (εμαηξνύληαη ηα δαθηπινγξαθεκέλα e-mails). Οη παξαγγειίεο πνπ ζηαιζήθαλ 

κέζσ ηζηόηνπσλ ή “apps” κεηώζεθαλ ζην 32,9% ζε ζύγθξηζε κε 40,7% ην 2016. Σν πνζνζηό 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έζηεηιαλ παξαγγειίεο κέζσ κελπκάησλ ηύπνπ “EDI” απμήζεθε ζην 4,7% 

ην 2017 από 3,5% ην πξνεγνύκελν έηνο (Γηάγξακκα 19). 

 

Ζ ρξήζε ηζηόηνπσλ ή “apps” θπξηαξρεί έλαληη ζηελ ρξήζε κελπκάησλ ηύπνπ “EDI”  γηα ηελ 

δηεμαγσγή εκπνξίνπ (αγνξέο θαη πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ) (Γηάγξακκα 19).  
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Οη επηρεηξήζεηο πνπ δέρζεθαλ θαηά ην 2017 παξαγγειίεο κέζσ ηζηόηνπνπ ή “apps” ζηελ Κύπξν 

θαίλεηαη αλήθαλ θαηά θύξην ιόγν ζηνλ ηνκέα εκπνξίνπ, κεηαθνξώλ θαη ησλ ππεξεζηώλ (G, H, I, 

J, L, M, N, S ηνπ NACE Αλαζ.2), κε πνζνζηό 17,1% πνπ ήηαλ πνιύ πςειόηεξν απ' όηη ζηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ άλεθαλ ζηνλ ηνκέα ηεο παξάγσγεο / κεηαπνίεζεο θαη θαηαζθεπώλ (C, D, E, F) 

κε πνζνζηό 2,5%. Καηά ην 2017, 13,3% ησλ επηρεηξήζεσλ δέρζεθαλ παξαγγειίεο κέζσ 

ηζηόηνπνπ ή “apps”.  30,4% ησλ κεγάισλ, 28,3%  ησλ κεζαίσλ, θαη 10,6% ησλ κηθξώλ 

επηρεηξήζεσλ δέρζεθαλ  παξαγγειίεο κέζσ ηζηόηνπνπ ή “apps” (Γηάγξακκα 20).   

 

 

 

Σν 10,1% ησλ επηρεηξήζεσλ δέρζεθαλ παξαγγειίεο κέζσ δηθηπαθνύ ηόπνπ ή δηαδηθηπαθώλ 

εθαξκνγώλ ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμσδηθηύσλ ησλ κεηξηθώλ ή 

ζπγαηξηθώλ επηρεηξήζεσλ) θαη ην 7,0% έιαβε παξαγγειίεο κέζσ δηθηπαθώλ ηόπσλ 

ειεθηξνληθήο αγνξάο ή δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από δηάθνξεο 
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επηρεηξήζεηο γηα ηελ εκπνξία πξντόλησλ (π.ρ. Booking, eBay, Amazon, Alibaba, etc.) 

(Γηάγξακκα 21).  

 

 
 

Καηά ην 2017, 32,9% ησλ επηρεηξήζεσλ κε 10 ή πεξηζζόηεξνπο ππάιιεινπο έζηεηιαλ 

παξαγγειίεο γηα πξντόληα ή ππεξεζίεο κέζσ ηζηόηνπνπ, “apps” (εμαηξνύληαη ηα 

δαθηπινγξαθεκέλα e-mail). ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ην πνζνζηό απηό ήηαλ 46,4%. 34,8% ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ έζηεηιαλ παξαγγειίεο θαίλεηαη αλήθαλ θαηά θύξην ιόγν ζηνλ ηνκέα ηνπ 

εκπνξίνπ, κεηαθνξώλ θαη ησλ ππεξεζηώλ (G, H, I, J, L, M, N, S ηνπ NACE Αλαζ.2) (Γηάγξακκα 

22).  
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Καηά ην 2017, 12,7% ησλ επηρεηξήζεσλ δήισζαλ όηη νη παξαγγειίεο πνπ έζηεηιαλ κέζσ 

ηζηόηνπνπ, “apps” ή κελπκάησλ ηύπνπ EDI μεπεξλνύζαλ ην 1% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ 

αγνξώλ ηνπο. Γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ην πνζνζηό απηό άγγηδε ην 29,0%, γηα ηηο κεζαίεο ην 

15,1% θαη γηα ηηο κηθξέο ην 12,0% (Γηάγξακκα 23).   
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Παράρηημα 

Περιγραθή κωδικών οικονομικών δραζηηριοηήηων ποσ περιλαμβάνονηαι ζηην έρεσνα 

(NACE Αναθ.2) 

 
Γ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ 

Γ10 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ 

Γ11 ΠΟΣΟΠΟΗΗΑ 

Γ12 ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΚΑΠΝΟΤ 

Γ13 ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΛΩΣΟΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΚΩΝ ΤΛΩΝ 

Γ14 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΗΓΩΝ ΔΝΓΤΖ 
Γ15 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟ ΚΑΗ ΓΔΡΜΑΣΗΝΩΝ ΔΗΓΩΝ 

Γ16 

 

 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΞΤΛΟΤ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΑΠΟ ΞΤΛΟ ΚΑΗ ΦΔΛΛΟ, 

ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΣΑ ΔΠΗΠΛΑ. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΗΓΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΟΗΗΑ ΚΑΗ 

ΠΑΡΣΟΠΛΔΚΣΗΚΖ  

Γ17 ΥΑΡΣΟΠΟΗΗΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΥΑΡΣΗΝΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ 

Γ18 ΔΚΣΤΠΩΔΗ ΚΑΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ ΠΡΟΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΩΝ ΜΔΩΝ  

Γ19 ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΟΠΣΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΓΗΤΛΗΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ  

Γ20 ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΥΖΜΗΚΩΝ ΟΤΗΩΝ ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ 

Γ21 ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΒΑΗΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΚΑΗ ΦΑΡΜΑΚΑΤΣΗΚΩΝ 

ΚΔΤΑΜΑΣΩΝ 

Γ22 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΑΠΟ ΔΛΑΣΗΚΟ (ΚΑΟΤΣΟΤΚ) ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΔ 

ΤΛΔ 
Γ23 ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΛΛΩΝ ΜΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΟΡΤΚΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ 

Γ24 ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΒΑΗΚΩΝ ΜΔΣΑΛΛΩΝ 

Γ25 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ, ΜΔ ΔΞΑΗΡΔΖ ΣΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ 

ΚΑΗ ΔΗΓΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

Γ26 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΠΣΗΚΩΝ 

ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ 

Γ27 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

Γ28 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΗΓΩΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ Π.Γ.Κ.Α 

Γ29 

 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ  ΜΖΥΑΝΟΚΗΝΖΣΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ, ΡΤΜΟΤΛΚΟΤΜΔΝΩΝ ΚΑΗ 

ΖΜΗΡΤΜΟΤΛΚΟΤΜΔΝΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

Γ30 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΛΟΗΠΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 
Γ31 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΠΗΠΛΩΝ 

Γ32 ΑΛΛΔ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

Γ33 ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΚΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

 

 

 

Γ ΠΑΡΟΥΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ, ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ, ΑΣΜΟΤ ΚΑΗ 

ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ 

 

 

 

Δ ΠΑΡΟΥΖ ΝΔΡΟΤ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΩΝ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΚΑΗ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΞΤΓΗΑΝΖ 
Δ36 ΤΛΛΟΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΝΔΡΟΤ 

Δ37 ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

Δ38 ΤΛΛΟΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΑΝΑΚΣΖΖ ΤΛΗΚΩΝ 

Δ39 ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

  

Σ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 
Σ41 ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΣΗΡΗΩΝ 

Σ42 ΔΡΓΑ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 

Σ43 ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 
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Ε 

 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΚΑΗ ΛΗΑΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ. ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΚΗΝΖΣΩΝ 

ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΜΟΣΟΗΚΛΔΣΩΝ  

Ε45 

 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΚΑΗ ΛΗΑΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ. ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΚΗΝΖΣΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ  

ΚΑΗ ΜΟΣΟΗΚΛΔΣΩΝ 

Ε46 

 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ, ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΣΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΜΖΥΑΝΟΚΗΝΖΣΩΝ 

ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΜΟΣΟΗΚΛΔΣΩΝ 

Ε47 
 

ΛΗΑΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ, ΔΚΣΟ ΜΖΥΑΝΟΚΗΝΖΣΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ 
ΜΟΣΟΗΚΛΔΣΩΝ.  

 
 

 

Ζ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Ζ49 ΥΔΡΑΗΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΜΔΩ ΑΓΩΓΩΝ 

Ζ50 ΠΛΩΣΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ  

Ζ51 ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Ζ52 ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΠΡΟ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

Ζ53 ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΔ ΚΑΗ ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΗΚΔ  ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

 
 

Θ 
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΑΡΟΥΖ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΚΑΗ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΗΑΖ 
Θ55 ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ 

Θ56 ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΗΑΖ 

 

 
 

Η ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ 
Η58 ΔΚΓΟΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

Η59 ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΣΑΗΝΗΩΝ, ΒΗΝΣΔΟ ΚΑΗ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ, ΖΥΟΓΖΡΑΦΗΔΗ ΚΑΗ ΜΟΤΗΚΔ ΔΚΓΟΔΗ 

Η60 ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΩΝ 

ΔΚΠΟΜΠΩΝ 
Η61 ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ 

Η62 ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ, 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

Η63 ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ 

 
 

 

Λ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 
 

 
 

Μ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ, ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

Μ69 ΝΟΜΗΚΔ ΚΑΗ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 
Μ70 ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΚΔΝΣΡΗΚΩΝ ΓΡΑΦΔΗΩΝ. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  

Μ71 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ. 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΟΚΗΜΔ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΔΗ 

Μ72 ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Μ73 ΓΗΑΦΖΜΖΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ 

Μ74 ΑΛΛΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ, ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

 
 

 ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
951 ΔΠΗΚΔΤΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ 

  
  

 
 


