
 

   

Μη Επιλέξιμες Δραστηριότητες  

 

1. Παράνομες Οικονομικές Δραστηριότητες  

Οποιαδήποτε παραγωγή, εμπόριο ή άλλη δραστηριότητα, η οποία είναι παράνομη σύμφωνα με την ελληνική 

και κοινοτική νομοθεσία, όπως ισχύει («Παράνομη Οικονομική Δραστηριότητα»). 

Η ανθρώπινη κλωνοποίηση για αναπαραγωγικούς σκοπούς θεωρείται παράνομη οικονομική δραστηριότητα. 

 

2. Παραγωγή και εμπόριο όπλων και πυρομαχικών 

Η χρηματοδότηση της παραγωγής και του εμπορίου όπλων και πυρομαχικών οποιουδήποτε είδους. Αυτός ο 

περιορισμός δεν ισχύει στο βαθμό που τέτοιες δραστηριότητες αποτελούν μέρος ή παρεπόμενες σε ρητές 

πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Κράτους. 

3. Επιχειρήσεις Καπνού  

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού  

 

4. Περιορισμοί τομέων πληροφορικής  
 

Έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με προγράμματα ή λύσεις ηλεκτρονικών δεδομένων, 

οι οποίες: 

(i) στοχεύουν συγκεκριμένα:  

(α) υποστήριξη οποιασδήποτε δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στους περιορισμένους τομείς που 

αναφέρονται στα σημεία 1έως 3 (συμπεριλαμβανομένου) ανωτέρω  

(β) διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και διαδικτυακά καζίνο · ή  

(γ) πορνογραφία,  

ή που: 

(ii) προορίζονται να επιτρέψουν παράνομα: 

(α) την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δίκτυα δεδομένων ή  

(β) την λήψη ηλεκτρονικών δεδομένων. 

5. Περιορισμοί στον τομέα της βιοεπιστήμης 
 
Κατά την παροχή υποστήριξης για τη χρηματοδότηση της έρευνας, ανάπτυξης ή τεχνικών εφαρμογών που 
σχετίζονται με: 
 

(i) ανθρώπινη κλωνοποίηση για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς και  
(ii) Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς («ΓΤΟ»),  

 

η ΕΑΤ θα απαιτήσει από το Πιστωτικό Ίδρυμα κατάλληλη ειδική διαβεβαίωση για τον έλεγχο νομικών, 
κανονιστικών και δεοντολογικών θεμάτων που συνδέονται με τέτοια ανθρώπινη κλωνοποίηση για ερευνητικούς 
ή θεραπευτικούς σκοπούς ή/και ΓΤΟ. 
 



6. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον παροπλισμό ή την κατασκευή πυρηνικών σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής 
 

7. Δραστηριότητες εξαγωγών προς τρίτες χώρες 
 

Εξαιρούνται, επιπλέον, οι ενισχύσεις: 
i. Οι οποίες σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που 

συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με 
άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα. 

ii. Για τις οποίες τίθεται ως όρος η προτίμηση, ή υποχρέωση χρήσης εγχώριων αγαθών αντί των 
εισαγόμενων        


