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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 42/27.6.94

Η Επιτροπή συνήλθε σήμερα Δευτέρα 27 Ιουνίου 1994 και ώρα 15:00 
στα γραφεία της Διοίκησης της ΕΤΒΑ. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της 
Επιτροπής παρίστανται.

Στην αρχή έγινε ενημέρωση για την πορεία του προγράμματος. Στη 
συνέχεια τέθηκε υπόψη της Επιτροπής κατάλογος 26 προτάσεων για 
εκπόνηση νέων μελετών από τις  οποίες η Επιτροπή ύστερα από Εισήγηση 
του Διοικητή της ΕΤΒΑ και ανταλλαγή απόψεων, ενέκρινε ομόφωνα την 
εκπόνηση των εξής μελετών:

1. "Τα αντικίνητρα στην ελληνική βιομηχανία" στο ΙΟΒΕ αντί ποσού 15 
εκατ. δρχ.

2. "Συνθήκες επιχειρηματικής διείσδυσης ελληνικών βιομηχανικών 
επιχειρήσεων στις αγορές των Βαλκανικών χωρών" στο Ελληνικό 
Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών αντί ποσού 28 εκατ. 
δρχ.

3. "Ανάλυση και διαμόρφωση της εικόνας της Ελλάδος στην Αλβανία" 
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο αντί ποσού 10 εκατ. δρχ.

4. "Πιλοτική μελέτη ανάπτυξης νήσου Χάλκης" στη ΒΙΠΕΤΒΑ αντί 
ποσού 7,5 εκατ. δρχ.

5. Ίδρυση-Οργάνωση υπηρεσίας προώθησης επενδύσεων στην ΕΤΒΑ" 
στην ΤΕΟ-ΝΕΤΈΟΠΟΕ αντί ποσού 30 εκατ. δρχ.

6. "Οικονομετρική διερεύνηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της 
ελληνικής οικονομίας - Περίοδος 1994-2000" στο Ελληνικό 
Οικονομετρικό Ινστιτούτο αντί ποσού 30 εκατ. δρχ.

7. "Ανάπτυξη συστήματος ανάλυσης της φερεγγυότητας νέων 
επενδύσεων" στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς αντί 15 εκατ. δρχ.

8. "Πρόβλεψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα" στο 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αντί 30 εκατ. δρχ.

9. "Η κατάσταση της ελληνικής ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας. 
Διαχρονική ανάλυση, σύγχρονα προβλήματα και προοπτικές" στο 
Κέντρο Ερευνών του Παντείου Πανεπιστημίου αντί 15 εκατ. δρχ*
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10. "Μελέτη αναβάθμισης του μηχανογραφικού εξοπλισμού της ΕΤΒΑ 
και των Υποκαταστημάτων της" στην ΕΛΣΥΠ Α.Ε. αντί ποσού 35 
εκατ. δρχ.

11. "Κλάδοι-Κλειδιά της ελληνικής οικονομίας για την ανάληψη 
επενδυτικών σχεδίων" στον Καθηγητή κ. Πέτρο Λίβα αντί ποσού 20 
εκατ. δρχ.
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