ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος: ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ
Αριθµός: 17
Έτος: 2001
ΦΕΚ: Α 14 20010131
Τέθηκε σε ισχύ: 31.01.2001
Ηµ.Υπογραφής: 29.01.2001
Για την χρηµατοδοτική στήριξη νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης
Τίτλος: - τεχνοβλαστών (SPIN OFF)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εχοντας
υπόψη: 1.Το άρθρο 23 παρ. 3 του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199Α) Ενιαίος
Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων
αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις"
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 34 παράγραφος Β του
Ν.2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α') "Εκσυγχρονισµός των
χρηµατιστηριακών συναλλαγών εισαγωγή εταιριών επενδύσεων
στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και
άλλες διατάξεις". 2. Την ανάγκη ρύθµισης του τρόπου και των
διαδικασιών χρηµατοδοτικής ενίσχυσης από το ∆ηµόσιο των
δραστηριοτήτων παραγωγικής και εµπορικής εκµετάλλευσης των
νέων γνώσεων που παράγονται από φορείς του δηµόσιου ή του
ιδιωτικού τοµέα. 3. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη στο Κρατικό Προϋπολογισµό, και ότι οι δαπάνες του
χρηµατοδοτικού σχήµατος θα καλυφθούν πλήρως από το 3ο
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και από ιδιωτικές συµµετοχές. 4. Τη
γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε αριθµό
530/2000, µετά από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και
Προοίµιο: Ανάπτυξης, αποφασίζουµε:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ-ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΩΝ (SPIN
Θέµατα: OFF) ,ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Σύµφωνα µε τη παρ. 2 άρθρου 11 Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ Α 128) Οι
διατάξειςτου π. δ.17/2001 (ΦΕΚ 14Α'/31.1.2001) εφαρµόζονται
αναλόγως και στα επιχειρηµατικά σχέδια και τη γνώση που
παράγεται σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και ιδρύµατα της
Σχόλια: τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1
Ηµ/νία: 31.01.2001
Ηµ/νία Ισχύος: 31.01.2001
Περιγραφή όρου
θησαυρού: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ-ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ
Τίτλος Αρθρου: Σκοπός
Λήµµατα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ-ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΩΝ

(SPIN OFF) ,ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Κείµενο Αρθρου
ΜΕΡΟΣ Α' 1 . Σκοπός του παρόντος είναι η ενθάρρυνση της δηµιουργίας και της
ανάπτυξης νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, για την εφαρµογή
καινοτόµων επιχειρηµατικών σχεδίων και την εκµετάλλευση της γνώσης που
παράγεται σε ερευνητικό εργαστήρια , τεχνολογικούς φορείς καθώς και σε
παραγωγικές µονάδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, από άτοµα υψηλού επιπέδου
τεχνικής και επιστηµονικής εκπαίδευσης, µε την συνδροµή εµπειρογνωµόνων στην
επιχειρηµατική λειτουργία, παραγωγικών µονάδων και ιδιωτικών χρηµατοδοτικών
οργανισµών. 2. Οι νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες αναλαµβάνονται από φυσικό
και νοµικό πρόσωπα που παρήγαγαν εµπορικό εκµεταλλεύσιµες γνώσεις. Στη
δραστηριότητα αυτή µπορεί να συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο ο οργανισµός
στον οποίο παράχθηκαν οι γνώσεις καθώς και τρίτα φυσικό ή νοµικό πρόσωπα. 3. Η
συµµετοχή του ∆ηµοσίου και νοµικών προσώπων του δηµόσιου τοµέα, πλην
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών , στο µετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων αυτών
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50%. 4. Οι επιχειρήσεις αυτές, για χάριν συντοµίας,
ονοµάζονται στο εξής επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή και τεχνοβλαστοί (spin-off).

Αρθρο: 2
Ηµ/νία: 31.01.2001
Ηµ/νία Ισχύος: 31.01.2001
Περιγραφή όρου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ-ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ
θησαυρού: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Τίτλος Αρθρου: Κανόνες συνεργασίας και ανταγωνισµού
Λήµµατα: ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κείµενο Αρθρου
Οι δηµιουργούµενες επιχειρήσεις του προηγούµενου άρθρου 1 του παρόντος
δύνανται να συνάπτουν συµφωνίες επιστηµονικής και τεχνολογικής συνεργασίας,
στις οποίες αναφέρονται οι όροι εκµετάλλευσης των αποτελεσµάτων, παροχής των
γνώσεων, διάθεσης των εγκαταστάσεων για µετρήσεις, πειράµατα, πρόσβασης σε
βάσεις δεδοµένων, πληροφορίες και λοιπό αναγκαία στοιχεία.

Αρθρο: 3
Ηµ/νία: 31.01.2001
Ηµ/νία Ισχύος: 31.01.2001
Περιγραφή όρου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
θησαυρού: ΓΝΩΣΗΣ-ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ
Τίτλος Αρθρου: ∆ικαιούχοι χρηµατοδότησης
Λήµµατα: ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Κείµενο Αρθρου
1 . Μπορούν να ενταχθούν στις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος ία)
φυσικό και νοµικό πρόσωπα που διαθέτουν τεχνογνωσία για παραγωγή νέων

προϊόντων ή και παροχή υπηρεσιών έντασης γνώσης (β) φορείς παραγωγής γνώσης,
(γ) επιχειρήσεις που έχουν ιδρύσει οι ανωτέρω µε ή χωρίς τη συνδροµή τρίτων , όπως
χρηµατοδοτικών οργανισµών , συµβούλων διοίκησης και διαχείρισης, µεταποιητικών
και κάθε άλλης φύσης επιχειρήσεων , (δ) εταιρίες επιστηµονικών και τεχνολογικών
πάρκων, (ε) εταιρίες συµµετοχών επιχειρηµατικού κεφαλαίου και άλλοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί. 2. Οι ανωτέρω µπορούν να υποβάλουν αίτηµα στο Υπουργείο
Ανάπτυξης, ή σε οργανισµό υποδεικνυόµενο απ' αυτό, για οικονοµική ενίσχυση του
εγχειρήµατος δηµιουργίας ή ανάπτυξης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας που
έχει σκοπό την οικονοµική εκµετάλλευση της τεχνογνωσίας. 3. Το Υπουργείο
Ανάπτυξης µπορεί να διαθέτει στους δικαιούχους οικονοµικής ενίσχυσης του άρθρου
αυτού, εµπειρογνώµονες ή γραφεία ή εταιρίες συµβούλων δηµιουργίας και ανάπτυξης
νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων , συµβεβληµένους µε αυτό, για την
υποστήριξη των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από το παρόν Προεδρικό
∆ιάταγµα.

Αρθρο: 4
Ηµ/νία: 31.01.2001
Ηµ/νία Ισχύος: 31.01.2001
Περιγραφή όρου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣθησαυρού: ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ
∆απάνες που µπορεί να χρηµατοδοτηθούν το σύνολο ή εν
Τίτλος Αρθρου: µέρει
Λήµµατα: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ
Κείµενο Αρθρου
1. Στις δραστηριότητες που απαιτούνται για την οικονοµική εκµετάλλευση των
ερευνητικών αποτελεσµάτων και νέων γνώσεων περιλαµβάνονται ιδίως: Α.
∆ραστηριότητες προετοιµασίας επένδυσης: α. τελειοποίηση προϊόντων, διατάξεων,
µεθόδων και διαδικασιών παραγωγής, β. κατασκευή και τελειοποίηση βιοµηχανικού
πρωτοτύπου, δοκιµές λειτουργικότητας και επίδειξη, γ. αναλύσεις, µετρήσεις, δ.
αισθητικός και βιοµηχανικός σχεδιασµός προϊόντος, ε. κατοχύρωση πνευµατικής
ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στ . κατάρτιση επιχειρηµατικών σχεδίων ,
µελετών αγοράς, µελετών µάρκετινγκ, χρηµατοοικονοµικών σχεδίων, ζ. συµµετοχή
σε εκθέσεις, διαγωνισµούς, και οποιεσδήποτε δραστηριότητες προβολής και
προώθησης, µετακινήσεις και γενικό έξοδα που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση
των ανωτέρω, η. χρήση εµπειρογνωµόνων σε νοµικό, οικονοµικό και τεχνικό θέµατα
προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας και διαπραγµατεύσεων για την παραχώρηση
της εµπορικής της εκµετάλλευσης σε τρίτους, καθώς και για αγορά από τρίτους
τεχνογνωσίας που χρειάζεται για την εκµετάλλευσης, για επιλογή και πρόσληψη
προσωπικού, επιλογή τόπου και χώρου εγκατάστασης, εξοπλισµού και µηχανηµάτων
καθώς και για κάθε άλλο θέµα συναφές µε την οικονοµική εκµετάλλευσης της
γνώσης, όπως αναφέρεται στα άρθρα 1 και 2 του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος,
θ. αναζήτηση χρηµατοπιστωτικού φορέα για τη σύναψη συµφωνίας χρηµατοδότησης,
ι. αποζηµίωση όσων απασχολούνται στις παραπάνω δραστηριότητες µέχρι ποσοστό 1
0% του συνόλου της δαπάνης. Β. ∆ραστηριότητες εκκίνησης της επένδυσης και
έναρξης παραγωγής και εµπορίας. 2. Οι δαπάνες για τις δραστηριότητες αυτές, είτε
εκτελούνται από τους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του
παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος, είτε ανατίθενται από τους ίδιους σε τρίτους

ειδικευµένους οργανισµούς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, µπορεί να καλύπτονται εν
όλω ή εν µέρει από κονδύλια που διαθέτει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το ποσοστό
κάλυψης ανά κατηγορία δαπάνης ή και το συνολικό ποσό χρηµατοδότησης
καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 3. Οι πιο πάνω προβλεπόµενες
υπό το στοιχείο Α δαπάνες χρηµατοδοτούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης µε
µορφή επιχορήγησης. Οι δαπάνες που προβλέπονται υπό το στοιχείο Β
χρηµατοδοτούνται σε ποσοστό που δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το σύνολον του
µετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης εκµετάλλευσης νέας γνώσης εναλλακτικό µε:
ία) Επιχορήγηση προς την επιχείρηση που δηµιουργείται για την εκµετάλλευσης νέας
γνώσης, (β) Επιδότηση επιτοκίου για δάνεια που λαµβάνει η επιχείρηση αυτή, (γ)
Συµµετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης αυτής, (δ) Επιχορήγηση εταιριών
διαχείρισης επιστηµονικών και τεχνολογικών πάρκων και τεχνολογικών φορέων οι
οποίοι συµβάλλονται µε το Υπουργείο Ανάπτυξης για να συµµετάσχουν στο
κεφάλαιο επιχειρήσεων που δηµιουργείται για την εκµετάλλευσης νέας γνώσης. Οι
συµβάσεις καθορίζουν και τους όρους συµµετοχής στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων
αυτών.

Αρθρο: 5
Ηµ/νία: 31.01.2001
Ηµ/νία Ισχύος: 31.01.2001
Περιγραφή όρου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣθησαυρού: ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ
∆ιαδικασία για την προετοιµασία φακέλου προς
Τίτλος Αρθρου: χρηµατοδότηση
Λήµµατα: ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Κείµενο Αρθρου
1. Προκειµένου να ζητηθεί χρηµατοδοτική ενίσχυση για τις δραστηριότητες της
παραγράφου 1.Α του άρθρου 4 από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ή οργανισµό
εξουσιοδοτηµένο απ' αυτό, οι δικαιούχοι υποβάλουν σχετικό φάκελο στον οποίο
αναφέρονται: Α. οι παραγωγικοί και εµπορικοί στόχοι της δηµιουργούµενης
επιχείρησης Β. οι προγραµµατιζόµενες φάσεις του εγχειρήµατος, τα αποτελέσµατα
κάθε µιας απ' αυτές και το χρονοδιάγραµµα ενεργειών Γ. οι κατηγορίες δαπανών ,
που απαιτούνται για την επιτυχία του εγχειρήµατος και οι δαπάνες στις οποίες θα
απαιτηθεί να συνεισφέρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, το αιτούµενο ποσοστό
χρηµατοδότησης και ο συνολικός προϋπολογισµός ∆. τα φυσικό και νοµικό πρόσωπα
που θα συνεργαστούν στην επιχείρηση, οι φάσεις και ο χρόνος συµµετοχής εκάστου.
2. Στην υποβολή του φακέλου µπορεί να συµµετέχουν: Α. επιστηµονικό και
τεχνολογικό πάρκα, τεχνολογικό κέντρα και ινστιτούτα, εταιρίες ή γραφεία
συµβούλων µε τεκµηριωµένη προηγούµενη πείρα στην δηµιουργία και ανάπτυξη
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, παροχή υπηρεσιών προς νέες επιχειρήσεις,
ανάλογες µε τις αναφερόµενες στο άρθρο 3 αυτού του Προεδρικού ∆ιατάγµατος. Β.
νοµικό ή φυσικό πρόσωπα που αναλαµβάνουν να συµµετάσχουν στη χρηµατοδότηση
της δηµιουργίας και ανάπτυξης της επιχείρησης. ∆εν αποκλείεται η σύµπτωση των
δυο ανωτέρω κατηγοριών Α και Β αυτού του εδαφίου στο ίδιο νοµικό πρόσωπο. 3.
Προκειµένου να ζητηθεί χρηµατοδοτική ενίσχυση για δραστηριότητες της
παραγράφου 1.Β του άρθρου 4 σχετικός φάκελος για ενίσχυση της επιχείρησης
εκµετάλλευσης της νέας γνώσης, µπορεί να υποβληθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης

από: ία) την επιχείρηση εκµετάλλευσης της νέας γνώσης (β) το επιστηµονικό και
τεχνολογικό πάρκο, τον τεχνολογικό φορέα, ή τον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό
(όπως τράπεζες, εταιρίες επιχειρηµατικού Kεφαλαίου κ.λπ).

Αρθρο: 6
Ηµ/νία: 31.01.2001
Ηµ/νία Ισχύος: 31.01.2001
Περιγραφή όρου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
θησαυρού: ΓΝΩΣΗΣ-ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ
Τίτλος Αρθρου: ∆ιαδικασία κάλυψης των δαπανών
Λήµµατα: ΚΑΛΥΨΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ
Κείµενο Αρθρου
ΜΕΡΟΣ Β' 1. Για οποιαδήποτε χρηµατοδότηση στο πλαίσιο αυτού του Προεδρικού
∆ιατάγµατος, απαιτείται η υπογραφή σύµβασης ανάµεσα στον Υπουργό Ανάπτυξης
και τους ενδιαφεροµένους, στην οποία αναφέρονται όλες οι υποχρεώσεις και τα
δικαιώµατα των δυο µερών. Το Υπουργείο Ανάπτυξης βαρύνεται µόνο για τις
δαπάνες που αναφέρονται στην σύµβαση και δεν υποχρεούται για καµία άλλη δαπάνη
που προκαλείται κατά την εκτέλεσή της. Για τις υπόλοιπες δαπάνες ευθύνεται
αποκλειστικώς ο χρηµατοδοτούµενος. Πριν από την υπογραφή της σύµβασης, τα
ενδιαφερόµενα µέρη παρουσιάζουν συµφωνητικό που καθορίζει τόσο τις µεταξύ τους
σχέσεις, όσο και τις συµφωνίες που έχουν γίνει µε τους φορείς που έχουν απαιτήσεις
στα πνευµατικό δικαιώµατα της προς εκµετάλλευσης γνώσης. 2. Η κάλυψη των
δαπανών µπορεί να γίνεται σταδιακό, µε προκαταβολή, ενδιάµεσες δόσεις και
αποπληρωµή ή εφάπαξ, στην αρχή της δραστηριότητας, µε την υποβολή και έγκριση
σχετικού φακέλου, ή στο τέλος µε βάση δικαιολογητικό που υποβάλλουν οι
ενδιαφερόµενοι για πραγµατοποιηθείσες δαπάνες. Τ ο ύψος των χρηµατοδοτήσεων
από το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο τρόπος καταβολής κατά κατηγορία φέρεται σε
γνώση των ενδιαφεροµένων µε δηµόσια ανακοίνωση. Ειδικότερα, η χρηµατοδότηση
καταβάλλεται για µεν τις δραστηριότητες προετοιµασίας επένδυσης σε δυο δόσεις
(προκαταβολή και ενδιάµεση δόση) , για δε τις δραστηριότητες εκκίνησης της
επένδυσης και έναρξης παραγωγής και εµπορίας σε χρονικό διαστήµατα που
καθορίζονται µε κοινή συµφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης και των
χρηµατοδοτούµενων, λαµβανοµένων υπόψη του τρόπου δικής τους συµµετοχής στο
χρηµατοδοτικό σχήµα.Στην περίπτωση που επιχορηγείται η επιχείρηση έντασης
γνώσης, η χρηµατοδότηση καταβάλλεται σε τρεις δόσεις (προκαταβολή, ενδιάµεση
δόση και αποπληρωµή). Στην περίπτωση της επιδότησης επιτοκίου , η
χρηµατοδότηση καταβάλλεται µε την υποβολή αποδεικτικών καταβολής των τόκων
του δανείου. Στην περίπτωση συµµετοχής στο Kεφάλαιο της επιχείρησης η
χρηµατοδότηση καταβάλλεται εφάπαξ, και µε όρους που καθορίζονται στη σύµβαση
µε τους άλλους µετόχους. Στην περίπτωση επιχορήγησης εταιριών διαχείρισης
επιστηµονικών και τεχνολογικών πάρκων , και τεχνολογικών φορέων , είναι δυνατή η
χρηµατοδότηση των φορέων αυτών για κάθε συµµετοχή τους σε επιχείρηση έντασης
γνώσης ή συνολικό µε ποσό προς σταδιακή τοποθέτηση σε νέες επιχειρήσεις έντασης
γνώσης. 3. Για τη διαπίστωση προόδου κατά την εκτέλεση της σύµβασης ή
ολοκλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων από τους χρηµατοδοτούµενους, αυτοί
οφείλουν να υποβάλλουν εκθέσεις µε τα στοιχεία που αφορούν στην εκµετάλλευσης
της γνώσης και τα οικονοµικό αποτελέσµατα καθώς και τη διαχείριση της

χρηµατοδότησης του Υπουργείου Ανάπτυξης. 4. Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες για να
καλυφθούν από τη χρηµατοδότηση του Υπουργείου Ανάπτυξης εφόσον δεν έχουν
πραγµατοποιηθεί πριν από την ηµεροµηνία υποβολής του φακέλου από τους
ενδιαφερόµενους. 5. Στις συναπτόµενες συµβάσεις µε τους δικαιούχους
χρηµατοδότησης µπορεί να απαιτείται η υποβολή σχετικής εγγυητικής επιστολής.
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Κείµενο Αρθρου
1. Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενεργεί ελέγχους στους χρηµατοδοτούµενους για τη
διαχείριση των κονδυλίων που έχει διαθέσει σε όλα τα στάδια της εκτέλεσης της
σύµβασης, απ' ευθείας ή µέσω ειδικευµένων οργανισµών, των οποίων µισθώνει τις
υπηρεσίες για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Ο χρηµατοδοτούµενος τηρεί
απαραίτητα ιδιαίτερο λογαριασµό στα λογιστικό του βιβλία για τις δαπάνες που
σχετίζονται µε την εκτέλεση της σύµβασης. Στην περίπτωση που δεν έχει υποχρέωση
τήρησης λογιστικών βιβλίων από τη φορολογική νοµοθεσία, ο χρηµατοδοτούµενος
είναι υποχρεωµένος να τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο, όπου θα καταχωρούνται οι δαπάνες
που αφορούν την εκτέλεση της σύµβασης. Ο λογαριασµός αυτός ή το βιβλίο είναι
πάντοτε στη διάθεση του Υπουργείο Ανάπτυξης για έλεγχο. Στην περίπτωση
συµµετοχής στο κεφάλαιο της επιχείρησης έντασης γνώσης είτε του ∆ηµοσίου είτε
των φορέων που έχουν επιχορηγηθεί γι' αυτό το σκοπό, ο έλεγχος αφορά την
διασφάλιση των όρων συµµετοχής και των άλλων µετόχων στο κεφάλαιο σύµφωνα
µε τη σύµβαση. 2. Μεταφορά των επιµέρους κονδυλίων του προϋπολογισµού κάθε
κατηγορίας δαπανών , όπως και µεταφορά αυτών από κατηγορία σε κατηγορία
επιτρέπεται µόνο µετά από γραπτή ενηµέρωση του Υπουργείου Ανάπτυξης από τους
χρηµατοδοτούµενους. 3. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος για τις ίδιες δραστηριότητες
χρηµατοδοτείται και από άλλες πηγές, oφείλει να δηλώσει αυτό στο Υπουργείο
Ανάπτυξης σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Παράλειψη να δηλώσει αυτό σε εύλογο
χρονικό διάστηµα µπορεί να συνεπάγεται ακυρότητα της σύµβασης. 4. Το Υπουργείο
Ανάπτυξης µπορεί να διακόψει τη χρηµατοδότηση προς τους συµβαλλόµενους µε
αυτό για την εκµετάλλευσης γνώσεων , µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης η οποία εκδίδεται µετά από ακρόαση του ενδιαφεροµένου, όταν από
έλεγχο της προόδου των δραστηριοτήτων ή από διαχειριστικό-οικονοµικό έλεγχο
διαπιστωθούν σοβαρές παραβάσεις των όρων της σύµβασης ή του παρόντος
Προεδρικού ∆ιατάγµατος ή απόκλιση από το σκοπό της χρηµατοδότησης ή
αποδεικνύονται διαχειριστικές ατασθαλίες στη διαχείριση των διατιθεµένων
κονδυλίων. Η πιο πάνω διακοπή δεν γεννά κανένα δικαίωµα οποιασδήποτε φύσης για
τους χρηµατοδοτούµενους και το προσωπικό που απασχολούν κατά του ∆ηµοσίου.
Οµοίως, αν κατά ή και µετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων διαπιστωθούν
διαχειριστικές ατασθαλίες ή σηµαντική αποµάκρυνση από το σκοπό για τον οποίο
εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση, µπορεί µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης να

ζητηθεί η επιστροφή όλων ή µέρους των καταβολών. 5. Απαιτήσεις του Υπουργείου
Ανάπτυξης που γεννώνται από την εφαρµoγή του παρόντος Π.∆. και τις συµβάσεις,
εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων.
6. Παρατάσεις του χρόνου εκτέλεσης της σύµβασης που αναφέρεται στο εδάφιο 1 του
άρθρου 6 ανωτέρω, είναι δυνατές εφόσον υποβληθεί σχετικό τεκµηριωµένο αίτηµα
τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την αρχικό προβλεπόµενη λήξη της σύµβασης.
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Η ισχύς του διατάγµατος αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Στους Υπουργούς Ανάπτυξης και οικονοµικών, αναθέτουµε τη
δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος ∆ιατάγµατος.

