
 

 

ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕπ 

 
 

1. Παραγωγή ή δραστηριότητες που περιλαμβάνουν επιβλαβείς ή 
εκμεταλλευτικές μορφές καταναγκαστικής εργασίας / επιβλαβούς παιδικής 
εργασίας, 

2. Παραγωγή ή εμπορία οποιουδήποτε προϊόντος ή δραστηριότητας που 
θεωρείται παράνομη σύμφωνα με τους νόμους του κράτους-μέλους 
εγκατάστασης του Πιστούχου ή  τους κανονισμούς ή διεθνείς συμβάσεις και 
συμφωνίες, 

3. Κάθε επιχείρηση που σχετίζεται με πορνογραφία ή πορνεία, 
4. Παραγωγή ή εμπόριο άγριων ζώων ή προϊόντων άγριας ζωής που 

ρυθμίζονται βάσει της Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων 
Ειδών ή Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (CITES), 

5. Παραγωγή ή χρήση ή εμπορία επικίνδυνων υλικών όπως ραδιενεργών 
υλικών (εκτός από ιατρικά ισότοπα και υλικά για διάγνωση και θεραπεία 
στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης), ακανόνιστες  ίνες αμιάντου και 
προϊόντα που περιέχουν PCB, 

6. Διασυνοριακό εμπόριο αποβλήτων και προϊόντων αποβλήτων, εκτός εάν 
συμμορφώνεται με τη Σύμβαση της Βασιλείας και τους βασικούς εθνικούς 
και κοινοτικούς κανονισμούς, χωρίς να αποκλείεται η χρήση αποβλήτων ως 
καυσίμου για σκοπούς τηλεθέρμανσης, 

7. Μη βιώσιμες μέθοδοι αλιείας (δηλαδή αλιεία παρασυρόμενων διχτυών στο 
θαλάσσιο περιβάλλον με τη χρήση διχτυών μήκους άνω των 2,5 
χιλιομέτρων και αλιεία με εκρήξεις), 

8. Παραγωγή ή εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, 
φυτοφαρμάκων/ζιζανιοκτόνων, χημικών ουσιών, ουσιών που 
καταστρέφουν το όζον και άλλων επικίνδυνων ουσιών που υπόκεινται σε 
διεθνή σταδιακή κατάργηση ή απαγόρευση, 

9. Καταστροφή κρίσιμων βιότοπων, 
10. Παραγωγή και διανομή ρατσιστικών, αντιδημοκρατικών ή/και 

νεοναζιστικών μέσων ενημέρωσης. 
11. Ο καπνός, εάν αποτελεί σημαντικό μέρος (άνω του 10%) των βασικών 

χρηματοδοτούμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή 
σημαντικό μέρος της συναλλαγής του πιστούχου στο πλαίσιο του παρόντος 
προγράμματος εγγυοδοσίας του EGF, 

12. Ζωντανά ζώα για επιστημονικούς και πειραματικούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτροφής αυτών, εκτός εάν η εν λόγω 
δραστηριότητα συμμορφώνεται με την Οδηγία 2010/63/ΕΕ της ΕΕ, όπως 
τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία ζώων που 
χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς, 

13. Πυρομαχικά και όπλα, στρατιωτικός/αστυνομικός εξοπλισμός, υποδομές ή 
σωφρονιστικές εγκαταστάσεις, φυλακές, 

14. Τυχερά παιχνίδια, καζίνο και ισοδύναμες επιχειρήσεις ή ξενοδοχεία που 
φιλοξενούν τέτοιες εγκαταστάσεις, 

15. Εμπορικές παραχωρήσεις και υλοτομία σε τροπικά φυσικά δάση. 
Μετατροπή φυσικού δάσους σε φυτεία, 

16. Αγορά εξοπλισμού υλοτομίας για χρήση σε τροπικά φυσικά δάση ή  δάση 
υψηλής περιβαλλοντικής αξίας σε όλες τις περιοχές και δραστηριότητες που 
οδηγούν σε σαφή κοπή ή/και υποβάθμιση τροπικών φυσικών δασών ή 
δασών υψηλής αξίας φύσης, 

17. Νέες φυτείες φοινικέλαιου, 
18. Κάθε επιχείρηση με πολιτικό ή θρησκευτικό περιεχόμενο. 

 


