ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 35 (ΦΕΚ Α΄ 88/19.04.2011)Τρόπος υπολογισµού της
ιδίας συµµετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που
υπάγονται στο ν. 3908/2011.

Άρθρο 1
1.Καταβολή της επιχορήγησης κεφαλαίου.
Το ποσό της επιχορήγησης κεφαλαίου καταβάλλεται µε απόφαση των κατά το άρθρο 11
παρ. 4 του ν. 3908/2011 αρµοδίων οργάνων, ως εξής:
α. Ποσό που δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης στη σχετική απόφαση
υπαγωγής επιχορήγησης, δύναται να καταβληθεί ως προκαταβολή στον φορέα της
επένδυσης µετά από αίτησή του. Για τον σκοπό αυτό οφείλει να προσκοµίσει εγγυητική
επιστολή, προσαυξηµένη κατά ποσοστό 10% του ποσού της προκαταβολής, από πιστωτικά
ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, το δικαίωµα αυτό,
συµπεριλαµβανοµένης της ανώνυµης εταιρείας «Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και
Ανάπτυξης Α.Ε.» (ΕΤΕΑΝ). Η προκαταβολή αποτελεί µέρος της συνολικά καταβαλλόµενης
επιχορήγησης.
β. Η προσκοµισθείσα εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στο φορέα της επένδυσης κατόπιν
σχετικού αιτήµατος του και εφόσον έχει πιστοποιηθεί από το αρµόδιο όργανο ελέγχου, που
προβλέπεται στο άρθρο 10 του π.δ. 33/2011, η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου καθώς
και η κάλυψη της ιδίας συµµετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.
γ. Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται µετά την πιστοποίηση της
ολοκλήρωσης της επένδυσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της από το
αρµόδιο όργανο ελέγχου, που αναφέρεται στην ανωτέρω περ. β΄.
δ. Στις περιπτώσεις µη καταβολής προκαταβολής της επιχορήγησης:
δα. ποσό που ανέρχεται σε ποσοστό 50% της προβλεπόµενης στη σχετική απόφαση
υπαγωγής επιχορήγησης καταβάλλεται στο φορέα της επένδυσης κατόπιν αιτήµατός του και
εφόσον έχει πιστοποιηθεί από το αρµόδιο όργανο ελέγχου, που αναφέρεται στην ανωτέρω
περίπτωση β΄, η υλοποίηση ίσου τουλάχιστον ποσοστού της επένδυσης καθώς και η
κάλυψη της ιδίας συµµετοχής από το φορέα της επένδυσης σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον µε
αυτό της υλοποίησης της επένδυσής του.
δβ. το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται µετά την πιστοποίηση της
ολοκλήρωσης της επένδυσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της από το
αρµόδιο όργανο ελέγχου, που αναφέρεται στην ανωτέρω περίπτωση β΄.
2. Εναλλακτικά από τη δηµοσίευση του νόµου 4146/2013 και έως την 31-12-2014,
προθεσµία που µπορεί να παραταθεί µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, το ποσό της επιχορήγησης κεφαλαίου δύναται να καταβάλλεται µε
απόφαση των κατά το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3908/2011 αρµοδίων οργάνων, ως εξής:
α. Ποσό που µπορεί να ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 50% έως και 100% της
προβλεπόµενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής επιχορήγησης, δύναται να καταβληθεί ως
προκαταβολή στον φορέα της επένδυσης µετά από αίτηση του. Για τον σκοπό αυτό ο
φορέας της επένδυσης οφείλει να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή, προσαυξηµένη κατά
ποσοστό 10% επί του αιτηθέντος ποσού της προκαταβολής, εκδοθείσα από πιστωτικά
ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, το δικαίωµα αυτό.
Από τα νοµικά πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου εξαιρείται ρητά η ανώνυµη εταιρεία
«Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε.» (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), εγγυητικές
επιστολές εκδόσεως της οποίας γίνονται δέκτες άπαξ ανά επενδυτικό σχέδιο και για
προκαταβολή ποσού που ανέρχεται σε ποσοστό έως και 50% της προβλεπόµενης στη
σχετική απόφαση υπαγωγής επιχορήγησης. Οι εγγυητικές επιστολές, αν δεν είναι
διατυπωµένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση και
επικύρωση του πρωτοτύπου. Η ανωτέρω προκαταβολή είναι ίση µε το αιτηθέν ποσοστό
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προκαταβολής της εγκριθείσας επιχορήγησης, αποτελώντας µέρος ή, σε περίπτωση
προκαταβολής ποσοστού 100%, το σύνολο της εγκριθείσας επιχορήγησης.
β. Οι εγγυητικές επιστολές που προσκοµίζονται από το φορέα της επένδυσης για την
καταβολή προκαταβολής ποσοστού 50% και άνω της προβλεπόµενης στη σχετική απόφαση
υπαγωγής επιχορήγησης, επιστρέφονται κατόπιν σχετικού αιτήµατός του και εφόσον έχει
πιστοποιηθεί από το αρµόδιο όργανο ελέγχου, που προβλέπεται στο άρθρο 10 του π.δ.
33/2011 όπως ισχύει, ότι συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
βα. το ποσοστό υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον
µε το ποσοστό της καταβληθείσας προκαταβολής της επιχορήγησης και
ββ. το ποσοστό κάλυψης της ίδιας συµµετοχής από το φορέα της επένδυσης ανέρχεται σε
ποσοστό ίσο τουλάχιστον µε το ποσοστό της καταβληθείσας προκαταβολής της
επιχορήγησης.
γ. Στις περιπτώσεις που δεν έχει καταβληθεί προκαταβολικά το σύνολο της προβλεπόµενης
στη σχετική απόφαση υπαγωγής επιχορήγησης, το υπόλοιπο αυτής καταβάλλεται στο φορέα
της επένδυσης:
γα. είτε µετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης και της έναρξης της
παραγωγικής λειτουργίας της από το αρµόδιο όργανο ελέγχου, που αναφέρεται στην
ανωτέρω περίπτωση γ΄,
γβ. είτε µε την προσκόµιση νέας Εγγυητικής Επιστολής ποσού ίσου µε το υπολειπόµενο
ποσό της αναλογούσας επιχορήγησης, σύµφωνα µε τους όρους της περ. α΄ της παρούσας
παραγράφου. Η εγγυητική επιστολή του προηγούµενου εδαφίου επιστρέφεται κατόπιν
αιτήµατος του φορέα της επένδυσης, µετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης
και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της από το αρµόδιο όργανο ελέγχου, που
αναφέρεται στην ανωτέρω περίπτωση γ΄.
δ. Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου αυτής µπορεί να εκδίδονται από τις τράπεζες
και µε την αίρεση ότι το ποσό της προκαταβολής θα κατατίθεται απευθείας σε δεσµευµένο
από την τράπεζα λογαριασµό.

ε. Στις περιπτώσεις που έχει προκαταβληθεί ποσό επιχορήγησης που είναι µεγαλύτερο από
αυτό που οριστικοποιείται µε την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης, η εγγυητική επιστολή εκπίπτει κατά το υπερβάλλον αυτό ποσό
και το ποσό της έκπτωσης επιστρέφεται στο ∆ηµόσιο µε τον τρόπο που θα προσδιορίζεται σε
επιστολή της αρµόδιας Υπηρεσίας προς τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής.
3. Καταβολή επιδοτήσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης
α. Η επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης καταβάλλεται εφόσον το σύνολο του
µισθωµένου εξοπλισµού βάσει της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης έχει εγκατασταθεί
στη µονάδα. Η εγκατάσταση πιστοποιείται από το αρµόδιο όργανο ελέγχου, που αναφέρεται
στην περίπτωση β` της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
β. Η επιδότηση καταβάλλεται µετά την εκάστοτε πληρωµή των δόσεων του µισθώµατος εκ
µέρους του φορέα της επένδυσης. Το ποσό που καταβάλλεται υπολογίζεται επί της αξίας
απόκτησης του εξοπλισµού, το οποίο εµπεριέχεται στις καταβαλλόµενες δόσεις, σύµφωνα µε
τα ποσοστά ενισχύσεων του άρθρου 5 του ν. 3908/2011. Αν η σύµβαση της
χρηµατοδοτικής µίσθωσης προβλέπει καταβολή των δόσεων του µισθώµατος σε διαστήµατα
µικρότερα του τριµήνου, η καταβολή της επιδότησης γίνεται ανά τρίµηνο.
4. Απαγόρευση εκχώρησης - Εξαιρέσεις
Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στον φορέα της επένδυσης και δεν επιτρέπεται η
εκχώρηση της σε τρίτους. Κατ΄ εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση µέρους ή του συνόλου
του ποσού της επιχορήγησης σε τράπεζες για την παροχή βραχυπρόθεσµου δανείου
ισόποσου της εκχωρούµενης επιχορήγησης, που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση της
επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης γίνεται
απευθείας στην τράπεζα µε την οποία έχει υπογραφεί η σύµβαση εκχώρησης, εφόσον κάθε
φορά έχει εκταµιευθεί τουλάχιστον ισόποσο της καταβαλλόµενης επιχορήγησης τµήµα του
βραχυπρόθεσµου αυτού δανείου και µέχρι την κάλυψη του ποσού της εκχώρησης.
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5. ∆ικαιολογητικά καταβολής των ενισχύσεων
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης κεφαλαίου και της
επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι τα εξής:
α. Φορολογική ενηµερότητα (άρθρο 9 παρ. 1 περ. β` υποπερ. βα του ν. 3908/2011).
β. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 9 παρ. 1 περ. β` υποπερ. βα του ν. 3908/2011).
γ. Πιστοποιητικό περί µη πτωχεύσεως από το Πρωτοδικείο (άρθρο 9 παρ. 1 περ. β`
υποπερ. βγ του ν. 3908/2011).
δ. Τιµολόγιο ενίσχυσης (άρθρο 12 παρ. 3 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων - π.δ.
186/1992, Α` - 84).
ε. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού.
στ. Αντίγραφο απόφασης του διοικούντος οργάνου που ορίζει τον τραπεζικό λογαριασµό
στον οποίο θα κατατίθεται το ποσόν της ενίσχυσης.
ζ. Αν γίνει εκχώρηση της επιχορήγησης επί πλέον:
ζα) βεβαίωση της Τράπεζας για το ποσό που έχει χορηγηθεί έναντι εκχώρησης.
ζβ) έγγραφο της Τράπεζας στο οποίο δηλώνεται ο λογαριασµός που θα κατατεθεί το ποσό
της επιχορήγησης.»

**** Η παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.
158/2013 (Α΄250).

Άρθρο 2
Ίδια συµµετοχή του φορέα του επενδυτικού σχεδίου
1. Ίδια συµµετοχή σε επενδυτικά σχέδια που Ενισχύονται µε επιχορήγηση
α. Το ποσοστό της Ιδιας συµµετοχής σε επενδυτικό σχέδιο που ενισχύεται µε την µορφή
της επιχορήγησης δεν µπορεί να είναι κατώτερο του 25% των ενισχυόµενων δαπανών
αυτού (άρθρο 8 παρ. 6 περ. α` του νόµου 3908/2011).
β. Για τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια (άρθρο 6 του ν. 3908/2011, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 18 παρ. 4 του ν. 4146/2013) η Ίδια Συµµετοχή
υπολογίζεται στο σύνολο των ενισχυόµενων δαπανών αυτών.
Ειδικά για την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) του ν. 4072/2012 (Α΄86), ως Ίδια
Συµµετοχή νοούνται µόνο οι κεφαλαιακές εισφορές σε µετρητά, αποκλειοµένων των
κεφαλαιακών εισφορών σε είδος, των εξωκεφαλαιακών εισφορών και εγγυητικών εισφορών
(άρθρα 76 έως 79 ν. 4072/2012).
Επί επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011, όπως ισχύει,
είναι δυνατή η κάλυψη της απαιτούµενης Ίδιας Συµµετοχής µε έκδοση µετοχών υπέρ το
άρτιο, δίχως να απαιτείται µετοχοποίησή τους και καταβολή φόρου συγκέντρωσης
κεφαλαίων.
γ. Κατά το µέρος που τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται µε επιδότηση χρηµατοδοτικής
µίσθωσης, δεν απαιτείται ίδια συµµετοχή.

Ειδικά για την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του ν. 4019/2011 (Α΄216) και
συµπληρωµατικά στα αναφερόµενα στα προηγούµενα εδάφια της παρούσης
περίπτωσης γ΄ σχετικά µε τους υφιστάµενους Συνεταιρισµούς, ως Ίδια Συµµετοχή
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νοούνται σωρευτικά µε µία από τις δύο προβλεπόµενες ανωτέρω περιπτώσεις (δηλ.
αύξηση κεφαλαίου ή σχηµατιζόµενο αποθεµατικό) οι δωρεές τρίτων ή τα έσοδα
από την αξιοποίηση της περιουσίας της (άρθρο 8 ν. 4019/2011). Τόσο οι δωρεές
τρίτων, όσο και τα έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας, πρέπει να έχουν
πραγµατοποιηθεί µέσα στους τελευταίους δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου και υπό την
προϋπόθεση ότι, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής, το κεφάλαιο
αυτό αποδεδειγµένα υφίσταται σε µετρητά και δεν έχει αναλωθεί.
2. Μορφή ίδιας συµµετοχής ανάλογα µε το είδος της επιχείρησης
α. Ατοµικές Επιχειρήσεις
Για τις ατοµικές επιχειρήσεις η ίδια συµµετοχή αποτελεί Ιδιο κεφάλαιο.
β. Εταιρείες
Ίδια συµµετοχή νοείται για µεν τις νεοϊδρυόµενες εταιρείες το καταβεβληµένο κεφάλαιο
τους, για δε τις υφιστάµενες το ποσό της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου τους που
προκύπτει από νέες εισφορές των εταίρων σε µετρητά. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου
πρέπει να γίνεται µετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις
διατάξεις του νόµου 3908/2011. Επίσης, ίδια συµµετοχή συνιστούν και τα φορολογηθέντα
κατά τις γενικές διατάξεις αποθεµατικά, όπως αυτά προβλέπονται από την κείµενη
νοµοθεσία, εκτός του τακτικού αποθεµατικού, χωρίς να απαιτείται αύξηση του µετοχικού ή
εταιρικού κεφαλαίου.
γ. Συνεταιρισµοί
Ίδια συµµετοχή νοείται για µεν τους νεοϊδρυόµενους το καταβεβληµένο κεφάλαιο τους, για
δε τους υφιστάµενους το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου τους ή το αποθεµατικό που
σχηµατίζεται για τον σκοπό αυτό.
Η αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου πρέπει να γίνεται µετά την υποβολή της αίτησης
υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόµου 3908/2011.
δ. Οµάδες Παραγωγών (Ο.Π.) επενδυτικά σχέδια των οποίων έχουν ήδη υπαχθεί στις
διατάξεις του ν. 3908/2011 κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4171/2013 (άρθρο 1 ν.
4015/2011 (Α΄210) µε την επιφύλαξη της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου τρίτου του ν.
4171/2013 (Α΄166)
Ίδια Συµµετοχή νοούνται για τη µεν νεοϊδρυόµενη Ο.Π. οι καταβεβληµένες χρηµατικές
εισφορές στο επιχειρησιακό ταµείο της, για δε την υφιστάµενη το ποσό της αύξησης της
χρηµατικής εισφοράς των µελών της, µετά από σχετική τροποποίηση του καταστατικού της
µε απόφαση της γενικής της συνέλευσης, προκειµένου να διατεθεί για το σκοπό υλοποίησης
του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου, ενέργειες που πρέπει συµπληρωµατικά να
τεκµηριώνονται και µε επίσηµα τραπεζικά έγγραφα.
Η αύξηση της χρηµατικής εισφοράς των µελών της Ο.Π. πρέπει να γίνεται µετά την
υποβολή της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του ν.3908/2011.
ε. Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (Α.Ε.Σ.) (άρθρο 6 παρ 1 ν.4015/2011).
Για την Ίδια Συµµετοχή των Α.Ε.Σ. ως ανωνύµων εταιρειών ισχύουν τα οριζόµενα στην περ.
β΄ της παρούσας παραγράφου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τις Εταιρείες..
στ. Συνεταιριστικές Εταιρείες (Σ.Ε.) (άρθρο 32 παρ 1 ν.2810/2000).
Για την Ίδια Συµµετοχή των Σ.Ε. ως ανωνύµων εταιρειών ή εταιρειών περιορισµένης
ευθύνης, ισχύουν τα οριζόµενα στην περ. β΄ της παρούσας παραγράφου, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει για τις Εταιρείες, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παρ. 7
του άρθρου 19 του ν. 4015/2011 (Α΄210), οπότε ισχύουν τα οριζόµενα στην περ. ε΄της
παρούσας παραγράφου.
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*** Η περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του
π.δ.35/2011.
*** Η περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 συµπληρώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 2 του
π.δ.35/2011.
**** Η περ. γ΄της παρ. 2 του άρθρου 2 συµπληρώθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 2 του
π.δ.35/2011.
*** Οι περ. δ΄, ε΄ και στ΄ προστέθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ.35/2011.

3. Αύξηση του κεφαλαίου πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής
Η αύξηση του εταιρικού ή συνεταιριστικού κεφαλαίου υφιστάµενων εταιρειών ή
συνεταιρισµών µπορεί να γίνεται και πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, υπό την
προϋπόθεση ότι πραγµατοποιήθηκε µέσα στους τελευταίους δώδεκα µήνες ή στους είκοσι
τέσσερις µήνες προκειµένου για εταιρείες που είναι εισηγµένες σε οργανωµένη
χρηµατιστηριακή αγορά. Στην περίπτωση αυτή, η αύξηση έχει ως αποκλειστικό σκοπό την
χρησιµοποίηση του νέου κεφαλαίου ως ίδια συµµετοχή στη συγκεκριµένη επένδυση βάσει
της σχετικής απόφασης των εταίρων ή της Γενικής Συνέλευσης τους κατά περίπτωση, και
υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού
σχεδίου, το κεφάλαιο αυτό αποδεδειγµένα υφίσταται µε τη µορφή διαθεσίµων της εταιρείας
και δεν έχει αναλωθεί.
4. Τήρηση αποθεµατικών
Τα αποθεµατικά που προβλέπονται στις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3 του παρόντος δεν
µπορούν να διανεµηθούν πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και την
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Τα αποθεµατικά αυτά εµφανίζονται σε
ιδιαίτερο λογαριασµό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Αν τα αποθεµατικά διανεµηθούν
πριν την παρέλευση πενταετίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 11
του άρθρου 14 του ν. 3908/2011. Τα φορολογηθέντα (έκτακτα) αποθεµατικά αποτελούν
ίδια συµµετοχή του επενδυτικού φορέα, εφόσον κατά το στάδιο αξιολόγησης της επένδυσης
ελέγχεται και διαπιστώνεται η επάρκεια της ρευστότητας του φορέα, µετά την αφαίρεση των
ποσών των διαθεσίµων του που πρόκειται να αποτελέσουν την ίδια συµµετοχή.
5. Ίδια κεφάλαια των φορέων των επενδυτικών σχεδίων που ενισχύονται µε φορολογική
απαλλαγή
Στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής ο φορέας του
επενδυτικού σχεδίου πρέπει να συνεισφέρει τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
του επενδυτικού κόστους, είτε µέσω ιδίων κεφαλαίων είτε µέσω εξωτερικής
χρηµατοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι το τµήµα αυτό δεν περιέχει καµία κρατική
ενίσχυση (άρθρο 8 παρ. 6 περ. γ` του ν. 3908/2011).

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευση του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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