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Σςζηάζειρ και διαγπαθέρ επισειπήζευν ςτηλήρ 
ηεσνολογίαρ ζηην Ελλάδα ηην πεπίοδο 2011-2016 

 

 
 
Όπσο πξνθύπηεη από ηε κειέηε ηνπ ΔΚΤ, θαη ζε ό,ηη αθνξά ην 
γεληθό επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ νη δηαγξαθέο ησλ επηρεηξήζεσλ 
ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη, αλ θαη γηα πξώηε ρξνληά (2016) νη 
επηρεηξεκαηηθέο ζπζηάζεηο ζηακάηεζαλ ηε κεηνύκελε πνξεία ηνπο, 
πνπ θαηαγξαθόηαλ ζε όια ηα πξνεγνύκελα έηε. Δηδηθόηεξα, επί 
ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ νη δηαγξαθέο απμήζεθαλ ζηηο 125.500 γηα 
ην 2016, ελώ νη ζπζηάζεηο μεπέξαζαλ ηηο 66.000. 
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Σε απηό ην πιαίζην, ο απιθμόρ ηυν επισειπημαηικών 
ζςζηάζευν ζηον κλάδο ηηρ ςτηλήρ ηεσνολογίαρ 
(Μεηαποίηζη "ςτηλήρ ηεσνολογίαρ" και Υπηπεζίερ "ςτηλήρ 
ηεσνολογίαρ ένηαζηρ γνώζηρ") παπαμένει διασπονικά 
πεπίπος 3.000 με 4.000. Αναλςηικόηεπα, ηο μεπίδιο ηυν 
ζςζηάζευν ηυν επισειπήζευν ςτηλήρ ηεσνολογίαρ ζηο 
ζύνολο ηυν επισειπημαηικών ζςζηάζευν καηαγπάθει αύξηζη 
για ηην πεπίοδο μέσπι ηο 2013 (από ηο 4,4% ηο 2011, ζηο 6,8% 
ηο 2013), ενώ για ηα πιο ππόζθαηα έηη, 2014-2016, αν και 
καηαγπάθεηαι μια μικπή ςποσώπηζη, παπαμένει πάνυ από 
ηο 6%. 
 
Όζον αθοπά ζηιρ διαγπαθέρ επισειπήζευν ζηον κλάδο ηηρ 
ςτηλήρ ηεσνολογίαρ, ο απιθμόρ ηοςρ αςξάνεηαι διασπονικά, 
ςπεπβαίνονηαρ ηιρ 6.500 για ηο πιο ππόζθαηο έηορ 2016. Το 
μεπίδιο ηυν διαγπαθών επισειπήζευν ςτηλήρ ηεσνολογίαρ 
ζηο ζύνολο ηυν διαγπαθών ηυν επισειπήζευν ηηρ σώπαρ 
ζημειώνει μικπή μείυζη έυρ και ηο 2013 (3,4% για ηο 2013), 
ενώ από ηο 2014 αςξάνεηαι, θθάνονηαρ ηο 5,2% ηο 2016.   
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Η θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πςειήο ηερλνινγίαο πνπ 
εθαξκόδεη ε κειέηε κε βάζε ηε Eurostat, αθνξά: 
 
Α. Υςειή ηερλνινγία ζηε Μεηαπνίεζε (high-tech manufacturing): 
Παξαγσγή βαζηθώλ θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ θαη 
θαξκαθεπηηθώλ ζθεπαζκάησλ (Κσδηθόο Αξηζκνύ Γξαζηεξηόηεηαο / 
ΚΑΓ:21), Καηαζθεπή ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, ειεθηξνληθώλ 
θαη νπηηθώλ πξντόλησλ (26), Καηαζθεπή αεξνζθαθώλ θαη 
δηαζηεκνπινίσλ θαη ζπλαθώλ κεραλεκάησλ (30.3). 
 
Β. Υπεξεζίεο πςειήο ηερλνινγίαο έληαζεο γλώζεο (high-tech 
knowledge-intensive services): Παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθώλ 
ηαηληώλ, βίληεν θαη ηειενπηηθώλ πξνγξακκάησλ, ερνγξαθήζεηο θαη 
κνπζηθέο εθδόζεηο (59), Γξαζηεξηόηεηεο πξνγξακκαηηζκνύ θαη 
ξαδηνηειενπηηθώλ εθπνκπώλ (60), Τειεπηθνηλσλίεο (61), 
Γξαζηεξηόηεηεο πξνγξακκαηηζκνύ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, 
παξνρήο ζπκβνπιώλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηόηεηεο (62), 
Γξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ πιεξνθνξίαο (63), Δπηζηεκνληθή 
έξεπλα θαη αλάπηπμε (72). 
 
Δζηηάδνληαο ζηηο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηεο 
πςειήο ηερλνινγίαο, νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ 
θιάδν ηεο θαηαζθεπήο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ (ΚΑΓ 26) 
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ππεξηεξνύλ θαηά πνιύ, ζηηο ζπζηάζεηο αιιά θαη ζηηο δηαγξαθέο, 
ζε ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο θαηαζθεπήο θαξκαθεπηηθώλ 
πξντόλησλ (ΚΑΓ 21) θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαζθεπήο 
αεξνζθαθώλ θ.ιπ. (ΚΑΓ 30.3). 
 
Ωο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πςειήο ηερλνινγίαο έληαζεο γλώζεο ηνπ 
θιάδνπ ησλ Υπεξεζηώλ, ν κεγαιύηεξνο αξηζκόο ζπζηάζεσλ θαη 
δηαγξαθώλ, δηαρξνληθά, απνδίδεηαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο 
πξνγξακκαηηζκνύ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, παξνρήο 
ζπκβνπιώλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηόηεηεο (ΚΑΓ 62), ελώ 
αθνινπζνύλ νη δξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ πιεξνθνξίαο (ΚΑΓ 63). 
Σηελ ηξίηε ζέζε ησλ ζπζηάζεσλ ελαιιάζζνληαη αλάινγα ην έηνο νη 
θιάδνη ηεο παξαγσγήο θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ, θ.ιπ. (ΚΑΓ 59), 
νη ηειεπηθνηλσλίεο (ΚΑΓ 61) θαη ε επηζηεκνληθή έξεπλα θαη 
αλάπηπμε (ΚΑΓ 72).   
 

 
 


