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Η ταυτότητα της έρευνας

Εταιρεία: Metron Analysis (Α.Μ. ΕΣΡ 4)

Ανάθεση: The Newtons

Τύπος έρευνας:

B2B ημιποιοτική έρευνα, το 95% των συνεντεύξεων διεξήχθη μέσω προσωπικών και 

τηλεφωνικών συνεντεύξεων και το υπόλοιπο 5% με αυτοσυμπληρούμενα 

ερωτηματολόγια από τους ερωτηθέντες

Μέγεθος δείγματος:
Το επιτευχθέν μέγεθος του δείγματος είναι 20 από μία λίστα 25 επενδυτών του

ΤΑΙΠΕΔ (response rate 80%).

Στρατολόγηση:

Η στρατολόγηση πραγματοποιήθηκε από στέλεχος της Metron Analysis που

προγραμμάτισε επίσης τα ραντεβού. Στη συνέχεια εξιδεικευμένοι ερευνητές της

Metron Analysis διεξήγαγαν τις συνεντεύξεις σε καθορισμένο τόπο και χρόνο.

Χρόνος διεξαγωγής: Η έρευνα πεδίου διεξήχθη από 25/11/2019-13/02/2020

Προσωπικό Field /Έλεγχοι: 
Εργάστηκαν 2 επόπτες και 4 συνεντευκτές. Το 100% των συνεντεύξεων ελέχθησαν

ηλεκτρονικά

Η METRON ANALYSIS είναι μέλος της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ και τηρεί τους 

κώδικες δεοντολογίας και διεξαγωγής ερευνών και επαγγελματικής πρακτικής της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ.
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Το Γενικό Πλαίσιο της 

Συνεργασίας με το 

ΤΑΙΠΕΔ



15% 35% 50%

Πριν από 0-3 χρόνια     Πριν από 3-5 χρόνια     Παλιότερα από 5 χρόνια πριν     

Ένας στους δύο επενδυτές 

συνεργάστηκαν με το ΤΑΙΠΕΔ 

«παλαιότερα από 5 χρόνια πριν»

‘Πότε συνεργαστήκατε για πρώτη φορά με το ΤΑΙΠΕΔ;’



45% 30% 10% 15%

1 2 3 4 και άνω     

‘Σε πόσα έργα έχετε συνεργαστεί με το ΤΑΙΠΕΔ ανεξάρτητα αν έχετε συμβληθεί ή όχι;’

Πάνω από ένας στους δύο επενδυτές (55%) 

έχει συνεργαστεί με το ΤΑΙΠΕΔ σε 2 έργα 

και άνω ανεξάρτητα από το εάν έχει 

συμβληθεί ή όχι



5%
80% 10% 5%

0 1 2 3 και άνω     

‘Σε πόσα έργα έχετε συμβληθεί με το ΤΑΙΠΕΔ;’

Η πλειονότητα των επενδυτών (80%) 

έχει συμβληθεί με το ΤΑΙΠΕΔ σε ένα 

έργο



45% 35% 10%
5% 5%

Πολύ ικανοποιημένοι Αρκετά ικανοποιημένος/η     Ούτε ικανοποιημένοι-ούτε 
δυσαρεστημένοι     

Αρκετά δυσαρεστημένοι Πολύ δυσαρεστημένοι   

‘Συνολικά πόσο ικανοποιημένος/η θα λέγατε ότι μείνατε από τη συνεργασία σας με το ΤΑΙΠΕΔ;’

Η συνολική ικανοποίηση από τη 

συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ φτάνει στο 

80%



20%

80%

Με το ΤΑΙΠΕΔ     

Και με τους δύο     

4 στους 5 επενδυτές ήρθαν σε επαφή 

και με το ΤΑΙΠΕΔ αλλά και με τους 

συμβούλους του κατά τη διάρκεια της 

συνεργασίας τους

‘Kατά τη διάρκεια της συνεργασίας σας ήρθατε σε απευθείας επαφή με το ΤΑΙΠΕΔ, με συμβούλους του ή και 

με τους δύο;’



70% 10% 10% 0%
5% 5%

Πολύ ικανοποιημένοι Αρκετά ικανοποιημένος/η     Ούτε ικανοποιημένοι-ούτε 
δυσαρεστημένοι     

Αρκετά δυσαρεστημένοι Πολύ δυσαρεστημένοι   Δεν έχουν γνώμη

‘Πόσο ικανοποιημένος/η θα λέγατε ότι μείνατε από την επαφή σας με τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ;’

8 στους 10 επενδυτές δηλώνουν 

πολύ/αρκετά ικανοποιημένοι από την 

επαφή τους με τα στελέχη του 

ΤΑΙΠΕΔ



31% 38% 19% 12% 0%

Πολύ ικανοποιημένοι Αρκετά ικανοποιημένος/η     Ούτε ικανοποιημένοι-ούτε 
δυσαρεστημένοι     

Αρκετά δυσαρεστημένοι Πολύ δυσαρεστημένοι   

‘Πόσο ικανοποιημένος/η θα λέγατε ότι μείνατε από την επαφή σας με τους συμβούλους του ΤΑΙΠΕΔ;’

Βάση: 16 επενδυτές που ήρθαν σε επαφή με συμβούλους του ΤΑΙΠΕΔ κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους 

Από τους επενδυτές που ήρθαν σε επαφή με 

συμβούλους του ΤΑΙΠΕΔ κατά τη διάρκεια της 

συνεργασίας τους σχεδόν 7 στους 10 δηλώνουν 

πολύ/αρκετά ικανοποιημένοι από αυτούς



Το Στάδιο Εκδήλωσης του 

Επενδυτικού Ενδιαφέροντος 

και της Υποβολής των 

Δεσμευτικών Προσφορών



60%

10%

30%

Με το ΤΑΙΠΕΔ     

Με συμβούλους του     

Και με τους δύο     

‘Ειδικότερα στο αρχικό στάδιο που εκδηλώσατε επενδυτικό ενδιαφέρον ήρθατε σε απευθείας επαφή με το 

ΤΑΙΠΕΔ, με συμβούλους του ή και με τους δύο;’

Στο αρχικό στάδιο εκδήλωσης 

επενδυτικού ενδιαφέροντος 9 στους 

10 επενδυτές ήρθαν σε απευθείας 

επαφή με το ΤΑΙΠΕΔ



Πλειοψηφική είναι η ικανοποίηση των 

επενδυτών από την επαφή τους με το ΤΑΙΠΕΔ

στο στάδιο διερεύνησης του αρχικού 

επενδυτικού ενδιαφέροντος σε όλα τα 

επιμέρους χαρακτηριστικά

15

6%

11%

11%

6%

6%

17%

11%

89%

83%

78%

67%

6%

11%

την  κατανόηση των αναγκών σας από τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ  

τις γνώσεις των στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ για την επένδυση  

την πρώτη επαφή με το ΤΑΙΠΕΔ  

την επάρκεια της πληροφορίας που λάβατε από το ΤΑΙΠΕΔ  

Πολύ/Αρκετά δυσαρεστημένοι   Ούτε ικανοποιημένοι-ούτε δυσαρεστημένοι

Αρκετά/Πολύ ικανοποιημένοι Δεν έχω γνώμη (αυθ.)     

‘Σε αυτό το στάδιο διερεύνησης του αρχικού επενδυτικού ενδιαφέροντος πόσο ικανοποιημένος/η θα λέγατε 

ότι μείνατε από…’ 

Βάση: 18 επενδυτές που ήρθαν σε επαφή με το ΤΑΙΠΕΔ στο στάδιο διερεύνησης του αρχικού επενδυτικού ενδιαφέροντος



16

13%

25%

37%

37%

75%

63%

63%

63%

13%

13%

την επάρκεια της πληροφορίας που λάβατε από τους συμβούλους  

την πρώτη επαφή με τους συμβούλους  

τις γνώσεις των συμβούλων για την επένδυση  

την  κατανόηση των αναγκών σας από τους συμβούλους

Πολύ/Αρκετά δυσαρεστημένοι   Αρκετά/Πολύ ικανοποιημένοι Δεν έχω γνώμη (αυθ.)     

‘Σε αυτό το στάδιο διερεύνησης του αρχικού επενδυτικού ενδιαφέροντος πόσο ικανοποιημένος/η θα λέγατε 

ότι μείνατε από…’ 

Βάση: 8 επενδυτές που ήρθαν σε επαφή με συμβούλους του ΤΑΙΠΕΔ στο στάδιο διερεύνησης του αρχικού επενδυτικού 

ενδιαφέροντος

Ίδια εικόνα παρουσιάζει και η ικανοποίηση 

των επενδυτών από την επαφή τους με τους 

συμβούλους του ΤΑΙΠΕΔ αλλά σε χαμηλότερα 

επίπεδα



15%

85%

Σε μια

Σε δυο

H διαδικασία που συμμετείχαν πάνω 

από 8 στους 10 επενδυτές 

ολοκληρώθηκε σε δυο φάσεις

‘Η διαδικασία που συμμετείχατε ολοκληρώθηκε σε μία ή σε δύο φάσεις;’
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6%

12%

6%

6%

12%

6%

6%

6%

12%

18%

24%

82%

82%

82%

71%

65%

65%

6%

6%

6%

12%

6%

6%

τη διαφάνεια των διαδικασιών   

την ενημέρωση για την πρόοδο της διαδικασίας   

το αδιάβλητο της διαδικασίας   

την σαφήνεια της προκήρυξης   

τους όρους της προκήρυξης   

τις παρεχόμενες πληροφορίες για το έργο   

Πολύ/Αρκετά δυσαρεστημένοι   Ούτε ικανοποιημένοι-ούτε δυσαρεστημένοι

Αρκετά/Πολύ ικανοποιημένοι Δεν έχουν γνώμη/Δεν ισχύει 

Η ικανοποίηση των επενδυτών στη φάση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος ξεπερνά το 50% 

σε όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά

‘Αναφορικά με τη φάση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πόσο ικανοποιημένος/η θα λέγατε ότι μείνατε από …’

Βάση: 17 επενδυτές που συμμετείχαν σε διαδικασία δύο φάσεων
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12%

12%

12%

6%

18%

24%

35%

24%

6%

59%

59%

53%

53%

47%

12%

6%

12%

12%

41%

τον τρόπο επίλυσης των προβλημάτων   

την ευελιξία της διαδικασίας   

την πληρότητα των απαντήσεων στο Q&A   

την ταχύτητα επίλυσης των προβλημάτων   

την συμβολή των συμβούλων   

Πολύ/Αρκετά δυσαρεστημένοι   Ούτε ικανοποιημένοι-ούτε δυσαρεστημένοι

Αρκετά/Πολύ ικανοποιημένοι Δεν έχουν γνώμη/Δεν ισχύει 

‘Αναφορικά με τη φάση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πόσο ικανοποιημένος/η θα λέγατε ότι μείνατε από …’

Βάση: 17 επενδυτές που συμμετείχαν σε διαδικασία δύο φάσεων

Ειδικότερα η ικανοποίηση από τη 

διαφάνεια, το αδιάβλητο και την 

ενημέρωση της προόδου των διαδικασιών 

ξεπερνά το 80%
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10%

10%

10%

5%

10%

15%

10%

5%

10%

10%

85%

85%

85%

80%

80%

75%

75%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

10%

τη διαφάνεια των διαδικασιών   

το αδιάβλητο της διαδικασίας   

την οργάνωση, επαφή και ενημέρωση από τα στελέχη της προς αξιοποίηση 
εταιρείας/έργου   

την ενημέρωση για την πρόοδο της διαδικασίας   

τη διαπραγμάτευση των συμβατικών κειμένων   

τον τρόπο επίλυσης των προβλημάτων   

την ταχύτητα αξιολόγησης των υποψηφίων επενδυτών   

Πολύ/Αρκετά δυσαρεστημένοι   Ούτε ικανοποιημένοι-ούτε δυσαρεστημένοι

Αρκετά/Πολύ ικανοποιημένοι Δεν έχουν γνώμη/Δεν ισχύει 

Πλειοψηφική είναι η ικανοποίηση 

από τα επιμέρους χαρακτηριστικά 

στο στάδιο των δεσμευτικών 

προσφορών

‘Στο στάδιο υποβολής των δεσμευτικών προσφορών πόσο ικανοποιημένος/η θα λέγατε ότι μείνατε από …’
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5%

5%

10%

10%

15%

20%

10%

5%

15%

20%

70%

70%

70%

70%

65%

65%

15%

5%

15%

25%

10%

5%

τη διαδικασία προεπιλογής   

τις παρεχόμενες πληροφορίες για το έργο   

τον τρόπο αξιολόγησης του φακέλου σας   

την ευκολία χρήσης της τράπεζας πληροφοριών (VDR)   

την ευελιξία της διαδικασίας   

την ταχύτητα επίλυσης των προβλημάτων   

Πολύ/Αρκετά δυσαρεστημένοι   Ούτε ικανοποιημένοι-ούτε δυσαρεστημένοι

Αρκετά/Πολύ ικανοποιημένοι Δεν έχουν γνώμη/Δεν ισχύει 

Στα 11 από τα 19 υπο μελέτη 

χαρακτηριστικά η ικανοποίηση 

φαίνεται να ξεπερνά το 70% 

‘Στο στάδιο υποβολής των δεσμευτικών προσφορών πόσο ικανοποιημένος/η θα λέγατε ότι μείνατε από …’
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5%

5%

5%

15%

10%

5%

5%

15%

10%

15%

25%

65%

65%

60%

60%

55%

50%

30%

25%

20%

25%

15%

15%

την ταχύτητα των αποφάσεων σχετικά με την πρόσβασή στην 
Ηλεκτρονική Τράπεζα Πληροφοριών (Virtual Data Room- VDR)   

την πληρότητα των στοιχείων της τράπεζας πληροφοριών (VDR)   

την πληρότητα των απαντήσεων στο Q&A   

την συμβολή των συμβούλων   

την σαφήνεια της προκήρυξης   

τους όρους της προκήρυξης   

Πολύ/Αρκετά δυσαρεστημένοι   Ούτε ικανοποιημένοι-ούτε δυσαρεστημένοι

Αρκετά/Πολύ ικανοποιημένοι Δεν έχουν γνώμη/Δεν ισχύει 

Η σαφήνια και οι όροι της προκήρυξης 

εμφανίζουν τα χαμηλότερα ποσοστά 

ικανοποίησης

‘Στο στάδιο υποβολής των δεσμευτικών προσφορών πόσο ικανοποιημένος/η θα λέγατε ότι μείνατε από …’



Το Στάδιο της Ανάδειξης σε 

Πλειοδότη και η Μονάδα 

Παρακολούθησης 

Ολοκληρωμένων 

Συμβάσεων
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10%

15%

10%

5%

10%

15%

5%

20%

80%

70%

70%

65%

60%

10%

5%

5%

25%

20%

τη διαδικασία ανάδειξής σας σε πλειοδότη   

τον τρόπο επίλυσης των διαφόρων προβλημάτων   

την υποστήριξη του ΤΑΙΠΕΔ μετά την υπογραφή της σύμβασης ως την 
οικονομική ολοκλήρωση της συναλλαγής -

την υποστήριξη του ΤΑΙΠΕΔ μετά την οικονομική ολοκλήρωση της 
συναλλαγής -

τη διαδικασία των επιπλέον εγκρίσεων (Ελεγκτικό Συνέδριο, Επιτροπή 
Ανταγωνισμού)   

Πολύ/Αρκετά δυσαρεστημένοι   Ούτε ικανοποιημένοι-ούτε δυσαρεστημένοι

Αρκετά/Πολύ ικανοποιημένοι Δεν έχουν γνώμη/Δεν ισχύει 

4 στους 5 επενδυτές δηλώνουν 

πολύ/αρκετά ικανοποιημένοι από τη 

διαδικασία ανάδειξής τους σε 

πλειοδότες

‘Από τη στιγμή που ήσασταν ο πλειοδότης, πόσο ικανοποιημένος/η μείνατε από …’
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20%

5%

10%

15%

20%

35%

15%

60%

50%

40%

40%

5%

25%

15%

45%

την ταχύτητα υπογραφής της σύμβασης   

την υποστήριξη των συμβούλων μετά την υπογραφή της σύμβασης ως 
την οικονομική ολοκλήρωση της συναλλαγής -

την επαφή σας με άλλες διοικητικές υπηρεσίες (Ανεξάρτητες Αρχές, 
φορείς Ελληνικού Δημοσίου π.χ. συναρμόδια υπουργεία, άλλες 

υπηρεσίες κα.) που εμπλέκονται από την υπογραφή της σύμβασης ως 
την οικονομική ολοκλήρωση της συναλλαγής  

την υποστήριξη των συμβούλων μετά την οικονομική ολοκλήρωση της 
συναλλαγής -

Πολύ/Αρκετά δυσαρεστημένοι   Ούτε ικανοποιημένοι-ούτε δυσαρεστημένοι

Αρκετά/Πολύ ικανοποιημένοι Δεν έχουν γνώμη/Δεν ισχύει 

Η επαφή με τις λοιπές διοικητικές υπηρεσίες 

εμφανίζει μόλις 40% ικανοποίηση

‘Από τη στιγμή που ήσασταν ο πλειοδότης, πόσο ικανοποιημένος/η μείνατε από …’



35%

65%

Ναι το γνωρίζουν  

Όχι δεν το γνωρίζουν

Πάνω από 6 στους 10 επενδυτές 

δηλώνουν ότι δε γνωρίζουν τη 

λειτουργία μονάδας παρακολούθησης 

ολοκληρωμένων συμβάσεων στο ΤΑΙΠΕΔ

‘Γνωρίζετε ότι λειτουργεί Μονάδα Παρακολούθησης Ολοκληρωμένων Συμβάσεων στο ΤΑΙΠΕΔ ή όχι;’



14%

86%

Ναι  

Όχι  

Από τους 7 επενδυτές που γνωρίζουν ότι λειτουργεί 

Μονάδα Παρακολούθησης Ολοκληρωμένων 

Συμβάσεων στο ΤΑΙΠΕΔ μόνο ένας έχει έρθει σε 

επαφή με την συγκεκριμένη υπηρεσία και δηλώνει 

πολύ ικανοποιημένος 

‘Έχετε έρθει σε επαφή με την Μονάδα Παρακολούθησης Ολοκληρωμένων Συμβάσεων στο ΤΑΙΠΕΔ;’

Βάση: 7 επενδυτές που γνωρίζουν ότι λειτουργεί Μονάδα Παρακολούθησης Ολοκληρωμένων Συμβάσεων στο ΤΑΙΠΕΔ

Δηλώνει πολύ 

ικανοποιημένος από 

την συγκεκριμένη 

υπηρεσία



Η Συνολική Αποτίμηση της 

Συνεργασίας με το ΤΑΙΠΕΔ-

Θετικά, Αρνητικά και 

Προτάσεις Βελτίωσης
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5%

5%

5%

10%

5%

5%

5%

5%

15%

15%

10%

20%

15%

90%

90%

85%

80%

80%

75%

70% 10%

διαφάνεια   

επαγγελματική-επιστημονική επάρκεια των στελεχών του  

συνεργατικότητα-εποικοδομητική συνεργασία   

αποτελεσματικότητα   

αξιοπιστία   

συνέπεια   

προστιθέμενη αξία   

Μάλλον αρνητικά Ουδέτερα Μάλλον θετικά Δεν έχουν γνώμη (αυθ.)

‘Γενικότερα πως αξιολογείτε το ΤΑΙΠΕΔ ως προς την …’

Θετικά αξιολογείται το ΤΑΙΠΕΔ σε όλα τα 

επιμέρους χαρακτηριστικά. Στα πέντε από τα 

επτά οι θετικές γνώμες ξεπερνούν το 80%
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6%

6%

19%

13%

25%

31%

25%

31%

38%

75%

75%

63%

63%

63%

56%

56%

6%

13%

13%

6%

6%

6%

6%

συνέπεια   

επαγγελματική-επιστημονική επάρκεια τους   

διαφάνεια   

συνεργατικότητα-εποικοδομητική συνεργασία   

προστιθέμενη αξία   

αποτελεσματικότητα   

αξιοπιστία   

Μάλλον αρνητικά Ουδέτερα Μάλλον θετικά Δεν έχουν γνώμη (αυθ.)

‘Και πως αξιολογείτε τους συμβούλους του ως προς την…’

Θετικά αξιολογούνται και οι σύμβουλοι του 

ΤΑΙΠΕΔ σε όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά

Βάση: 16 επενδυτές που ήρθαν σε επαφή με συμβούλους του ΤΑΙΠΕΔ κατά τη διάρκεια της συνεργασίας 

τους 



45% 35% 10%
5% 5%50% 40% 5% 5% 0%

Πολύ ικανοποιημένοι Αρκετά ικανοποιημένος/η     Ούτε ικανοποιημένοι-ούτε 
δυσαρεστημένοι     

Αρκετά δυσαρεστημένοι Πολύ δυσαρεστημένοι   

Συνολική ικανοποίηση από ΤΑΙΠΕΔ στην αρχή

Συνολική ικανοποίηση από ΤΑΙΠΕΔ μετά την αξιολόγηση των σταδίων

‘Τώρα που θυμηθήκατε όλα τα στάδια της συνεργασίας μας με το ΤΑΙΠΕΔ θα ήθελα να σας 

ρωτήσω και πάλι πόσο ικανοποιημένος/η θα λέγατε ότι μείνατε από τη συνεργασία σας με αυτό;’

Κάνοντας πάλι στους επενδυτές την ερώτηση της 

συνολικής ικανοποίησης από τη συνεργασία με 

τον ΤΑΙΠΕΔ μετά την αξιολόγηση των επιμέρους 

σταδίων διαπιστώνουμε ότι πλέον αυτή 

αυξάνεται από το 80% στο 90%



Τα χαρακτηριστικά που εξέπληξαν θετικά τους 

επενδυτές αναφορικά με τη συνεργασία τους με το 

ΤΑΙΠΕΔ ήταν η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα 

της επίλυσης των προβλημάτων καθώς και η 

ικανοποιητική συνεργασία
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Ταχύτητα 

υπογραφής 

σύμβασης

Εξυπηρέτηση στην 

αποπληρωμή των 

δόσεων

Ικανοποιητική 

συνεργασία

Ενδιαφέρον 

μετά την 

υπογραφή του 

συμβολαίου

Ταχύτητα 

διαδικασιών

Ταχύτητα και 

αποτελεσματικότητα 

επίλυσης 

προβλημάτων

Διευκόλυνση 

επαφών με 

ανεξάρτητες 

αρχές

Σοβαρότητα και 

δεξιότητες 

στελεχών

‘Μπορείτε να ανακαλέστε αυθόρμητα κάποια στιγμή που το ΤΑΙΠΕΔ σας εξέπληξε θετικά ή μια καλή

εμπειρία με αυτό;’

 



 









8 από τους 20 επενδυτές του δείγματος 

ανέφεραν κάποια αρνητική εμπειρία στην 

συνεργασία τους με το ΤΑΙΠΕΔ
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Δεν μπόρεσε να 

συντονίσει 

εγκαίρως όλες 

τις αρμόδιες 

υπουργικές 

αρχές

Προβλήματα 

από αλλαγή 

διοικητών

Μεγάλη 

καθυστέρηση 

σε διαγωνισμό

Μετά την υπογραφή 

υπήρξε μια τυπική 

προσέγγιση σχετικά 

με την ικανότητα 

επικοινωνίας με την 

διοίκηση

Τα 

συμφωνηθέντα δε 

γίνονται 

αποδεκτά από 

τους πολιτικούς

Προβλήματα 

στη μεταβίβαση 

του ακινήτου

Το αδιάβλητο 

της διαδικασίας

Η ευελιξία 

στους όρους 

των συμβάσεων 

δεν ήταν η 

επιθυμητή

‘Θυμάστε κάποια στιγμή που το ΤΑΙΠΕΔ σας απογοήτευσε ή είχατε μια αρνητική εμπειρία με αυτό;’



Οι επενδυτές πιστέυουν ότι το ΤΑΙΠΕΔ πρέπει να 

αποκτήσει περισσότερες εξουσίες και 

αρμοδιότητες και να βελτιώσει τους χρόνους 

λήψης αποφάσεων και διαχείρισης διαδικασιών
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Ύπαρξη 

ελάχιστης τιμής 

στην πλατφόρμα 

ακινήτων

Τήρηση κανόνων 

πλειστηριασμών

Βελτίωση χρόνων 

λήψης αποφάσεων 

και διαχείρισης 

διαδικασιών 

Πιο 

επικαιροποιημένα τα 

στοιχεία δίνονται σε 

διαγωνισμούς

Εκμοντερνισμός 

διαδικασιών. Δεν 

υπάρχει ευελιξία

Απόκτηση 

περισσότερων 

εξουσιών και 

αρμοδιοτήτων

Τήρηση 

χρονοδιαγραμμ

άτων

Μεγαλύτερη 

ευελιξία στους 

όρους των 

συμβάσεων

‘Υπάρχει κάποιο άλλο θέμα ή πρόταση που θα θέλατε να κάνετε στο ΤΑΙΠΕΔ ώστε να βελτιώσει τις

υπηρεσίες του ;’




Στελέχη έμπειρα και 

καταρτισμένα














60% 30% 10%

Καλύτερη  Όπως την περίμενα  Χειρότερη  

3 στους 5 επενδυτές δήλώνουν ότι  η 

συνεργασία τους με το ΤΑΙΠΕΔ ήταν 

καλύτερη από ότι περίμεναν

‘Η συνεργασία σας με το ΤΑΙΠΕΔ ήταν καλύτερη, όπως την περιμένατε ή χειρότερη;’



Προσδοκίες για τις 

Επενδύσεις στην Ελλάδα



60% 30% 5% 0%
5%

Πολύ πιθανό  Αρκετά πιθανό  Όχι και τόσο πιθανό  Καθόλου πιθανό Δεν έχουν γνώμη

‘Στο μέλλον πόσο πιθανό είναι η εταιρεία σας να επενδύσει ξανά στην Ελλάδα;’

9 στους 10 επενδυτές δηλώνουν πως 

είναι πολύ/αρκετά πιθανό να 

επενδύσουν ξανά στο μέλλον στην 

Ελλάδα



95% 5% 0%

Θα βελτιωθεί  Θα παραμείνει στάσιμη  Θα χειροτερέψει

Σχεδόν όλοι οι επενδυτές που συμμετείχαν 

στην έρευνα (95%) εκτιμούν ότι η εικόνα 

της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού 

στο μέλλον θα βελτιωθεί

‘Και τι νομίζετε ότι θα συμβεί στο άμεσο μέλλον αναφορικά με την εικόνα της Ελλάδας ως επενδυτικού 

προορισμού; Θα βελτιωθεί, θα παραμείνει στάσιμη, ή θα χειροτερέψει;’



Έρευνα Αξιολόγησης 

Συνεργασίας Επενδυτών 

με το ΤΑΙΠΕΔ

Μάρτιος 2020


