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ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Δεν συνάπτονται ούτε διατηρούνται επιχειρηματικές σχέσεις με πελάτες που ασχολούνται με οποιαδήποτε από 
τις παρακάτω δραστηριότητες:  

Αντιδεοντολογικές πρακτικές και συνθήκες εργασίας: 
a) Παραγωγή ή δραστηριότητες που χρησιμοποιούν επαχθείς ή εκμεταλλευτικές μορφές καταναγκαστικής 

εργασίας/επαχθείς μορφές παιδικής εργασίας1, πρακτικές διάκρισης ή πρακτικές που παρεμποδίζουν 
τους. υπαλλήλους από τη νόμιμη ενάσκηση   των δικαιωμάτων του συνεταιρίζεσθαι και της συλλογικής 
διαπραγμάτευσης.

b) Παραγωγή ή εμπόριο ναρκωτικών2.
c) Παραγωγή ή εμπόριο όπλων (συμπεριλαμβανομένων κυνηγετικών όπλων) και πυρομαχικών3.
d) Τυχερά παίγνια (συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού τζόγου), καζίνο και αντίστοιχες επιχειρήσεις4.
e) Παροχή υπηρεσιών πληρωμής και ηλεκτρονικού χρήματος στο διαδίκτυο, έκδοση κρυπτονομισμάτων
 ή τη λειτουργία πλατφόρμας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων. 
f) Πορνεία και κάθε άλλη επιχείρηση, της οποίας η κύρια δραστηριότητα σχετίζεται με την πορνογραφία. 
g) Κλινικές αναπαραγωγής και άλλα ιατρικά ιδρύματα που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με την 

παρένθετη θεραπεία5 (π.χ. μέσω διαμεσολάβησης ή άλλης συστηματικής διευκόλυνσης) ή άλλης ηθικά 
αμφισβητήσιμης ιατρικής θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης και χειρισμού γενετικού 
υλικού ή μιτοχονδριακών θεραπείων αντικατάστασης6 και πρακτικές εμπορευματοποίησης ανθρώπινων 
οργάνων.

Δραστηριότητες επιβλαβείς για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον:
h) Παραγωγή ή εμπόριο ασύνδετων ινών αμιάντου ή προϊόντων που περιέχουν αμίαντο ή χρήση αυτών7. 
i) Παραγωγή ή εμπόριο προϊόντων που περιέχουν πολυχλωροδιφαινύλια8. 
j) Παραγωγή ή εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, φυτοφαρμάκων/ζιζανιοκτόνων και άλλων επικίνδυνων   
 ουσιών που υπόκεινται  σε απόσυρση ή απαγόρευση σε διεθνές επίπεδο9. 
k) Παραγωγή ή εμπόριο ραδιενεργών υλικών (συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης και κατεργασίας 
 ραδιενεργών απορριμάτων), επιχειρηματικές ή άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την πυρηνική 
 βιομηχανία ή με πυρηνικά υλικά10. 
l) Αλιεία με παρασυρόμενα δίχτυα σε θαλάσσιο περιβάλλον, με τη χρήση διχτυών μήκους άνω των 2,5 χλμ. 
m) Μεταφορά πετρελαίου και άλλων επικίνδυνων ουσιών σε δεξαμενόπλοια που δεν πληρούν τις 
 προϋποθέσεις του Διεθνούς  Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ)11. 
n) Δραστηριότητες που σχετίζονται με την ελευθέρωση Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) 
 στο περιβάλλον, χωρίς την  έγκριση των αρμόδιων αρχών ή στην περίπτωση που η αρμόδια αρχή έχει 
 αυτοχαρακτηριστεί ως απαλλαγμένη από ΓΤΟ12. 
o) Εμπόριο ειδών και προϊόντων της άγριας πανίδας και χλωρίδας, που διέπονται από τη διεθνή σύμβαση 
 CITES13.
p) Διασυνοριακή διακίνηση αποβλήτων που απαγορεύεται από το Διεθνές Δίκαιο14.
q) Κατασκευή (μικρών) υδροηλεκτρικών σταθμών χωρίς την κατάλληλη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
 επιπτώσεων.
r) Παραγωγή ή εμπόριο με ουσίες που καταστρέφουν το όζον, οι οποίες υπόκεινται σε απόσυρση σε διεθνές 
 επίπεδο15.
s) Υλοτομία με εμπορικό σκοπό ή αγορά εξοπλισμού υλοτομίας για χρήση σε φυσικά τροπικά δάση, παραγωγή 
 και εμπόριο ξυλείας ή άλλων δασικών προϊόντων προερχόμενων από μη αειφόρως διαχειριζόμενα δάση16. 
t) Εκμετάλλευση αδαμαντωρυχείων και εμπόριο διαμαντιών, όταν η χώρα υποδοχής δεν τηρεί τη «διαδικασία 
 Κίμπερλι» (Σχήμα Πιστοποίησης της Διαδικασίας Κίμπερλι) ή άλλες παρόμοιες διεθνείς συμφωνίες για την 
 εξόρυξη πόρων. 
u) Υπόγεια μονάδα εξόρυξης μετάλλων, άνθρακα, ασφαλτούχου σχιστόλιθου και άλλων ορυκτών. 
v) Παραγωγή ξυλάνθρακα με τη χρήση μεθόδων διαφορετικών από τη μέθοδο αποστακτήρα (χρήση ερμητικά 
 σφραγισμένων μεταλλικών δοχείων).

Αρνητικό αντίκτυπο στην κοινότητα:
w) Παραγωγή ή εμπόριο κάθε είδους, προϊόντος ή δραστηριότητας που έχουν κηρυχθεί παράνομα στη χώρα 

υποδοχής από (εθνικούς) νόμους ή διατάγματα ή Διεθνείς Συμβάσεις και Συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων, 
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χωρίς εξαίρεση, νομοθετημάτων ή συμβάσεων που σχετίζονται με την προστασία των πόρων της 
βιοποικιλότητας17 ή της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

x) Δραστηριότητες στο πλαίσιο εκτάσεων, με άμεση γειτνίαση σε ή κατά μήκος εκτάσεων που κατοικούνται 
από ιθαγενείς ή/και από ευπαθείς ομάδες, όπως εκτάσεις και ποτάμια που χρησιμοποιούνται για 
δραστηριότητες απαραίτητες για τη διασφάλιση των  μέσων διαβίωσης, όπως βοσκή ζώων, κυνήγι ή αλιεία. 

y) Δραστηριότητες που ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε μέρη με πολιτιστική ή αρχαιολογική 
σημασία. 

z) Δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ακούσια μετεγκατάσταση. 
 

Δεν χρηματοδοτούνται πελάτες που ασχολούνται με οποιαδήποτε από τις παρακάτω δραστηριότητες:
•  Παραγωγή και εμπόριο αλκοολούχων ποτών (με εξαίρεση της μπύρας και του κρασιού) ως κύρια 

δραστηριότητα18.  
• Παραγωγή ή εμπόριο καπνού και προϊόντων καπνού ως κύρια δραστηριότητα19. 
• Δραστηριότητες εντός προστατευμένων περιοχών, παρακείμενων σε ή κατά μήκος περιοχών σύμφωνα με τις 

κατηγορίες I - IV της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης (IUCN)20.    

1. Περιλαμβάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με την εμπορία ανθρώπων. «Καταναγκαστική εργασία» σημαίνει κάθε εργασία ή  υπηρεσία που δεν εκτελείται 
οικειοθελώς, η οποία αποσπάσθηκε από κάποιο άτομο υπό την απειλή της χρήσης βίας ή τιμωρίας. «Επαχθής    μορφή παιδικής εργασίας» σημαίνει την απασχόληση 
παιδιών, η οποία είναι οικονομικά εκμεταλλευτική ή δύναται να βλάψει ή να παρεμποδίσει   την εκπαίδευση του παιδιού ή να είναι επικίνδυνη για την υγεία του παιδιού ή 
για τη σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική και κοινωνική του  ανάπτυξη. Για περαιτέρω καθοδήγηση, βλέπε: IFC (βλ. Κοινή Δήλωση της IFC/MIGA για την καταναγκαστική 
εργασία και τις επαχθείς μορφές  παιδικής εργασίας), τη Διακήρυξη της ΔΟΕ για τις θεμελιώδες αρχές και δικαιώματα στον χώρο εργασίας και τις αρχές που προβλέπονται 
στις  ακόλουθες Συμβάσεις: Συμβάσεις της ΔΟΕ № 29 και № 105 (εξαναγκαστική και καταναγκαστική εργασία), № 87 (ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι),  № 98 (δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης), № 100 και № 111 (διάκριση), № 138 (κατώτατο όριο ηλικίας), № 182 (χείριστες μορφές παιδικής  εργασίας), Οικουμενική Διακήρυξη για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

2. Ο ορισμός «ναρκωτικά» αφορά όλες τις παράνομες φυσικές και συνθετικές ναρκωτικές και ψυχοτροπικές ουσίες. Για περαιτέρω πληροφορίες, βλ.  την Ενιαία Σύμβαση του 
ΟΗΕ για τις Ναρκωτικές Ουσίες (1961), καθώς επίσης και τον λεγόμενο Κίτρινο Κατάλογο του Διεθνούς Συμβουλίου για  έλεγχο των ναρκωτικών (INCB). 

3. Οι εταιρείες ασφαλείας που αγοράζουν μικρά όπλα και πυρομαχικά για ατομική τους χρήση και χωρίς σκοπό μεταπώλησης, δεν εμπίπτουν στο  πλαίσιο της παρούσας 
διάταξης. 

4. Η διάταξη αυτή δεν περιλαμβάνει φιλανθρωπικές λοταρίες που επενδύουν τα έσοδα τους αποκλειστικά σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες  κοινωφελούς χαρακτήρα, 
καθώς επίσης και τα πρόσωπα ή οι επιχειρήσεις που αποκερδαίνουν λιγότερο του 25% των εσόδων τους από παροχή  υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών. 

5. Διά του οποίου μια γυναίκα (ή παρένθετη μητέρα) συμφωνεί να γεννήσει ένα παιδί για άλλο άτομο ή άτομα, τα οποία θα γίνουν γονείς του παιδιού μετά τη γέννηση. Η 
ProCredit προσυπογράφει τον γερμανικό αστικό κώδικα, άρθρο 1591, με το οποίο η μητέρα ενός παιδιού είναι η γυναίκα που τον γέννησε.

6. Μια ειδική μορφή γονιμοποίησης, εξωτερική γονομοποίηση (in vitro) στην οποία μέρος ή το σύνολο του μιτοχονδριακού DNA του εμβρύου προέρχεται από τρίτο μέρος και 
μπορεί να περιλαμβάνει μεταφορά μητρικού άξονα (MST), προπυρηνική μεταφορά (PNT) και μεταφορά πολικού σώματος (PBT).

7. Δεν ισχύει για την αγορά και τη χρήση σφραγισμένων πάνελ αμιαντοτσιμέντου, των οποίων η περιεκτικότητα σε αμίαντο είναι <20%. 
8. Πολυχλωροδιφαινύλια: ομάδα άκρως τοξικών χημικών ουσιών που μπορούν να ανιχνευθούν σε ηλεκτρικούς μετασχηματιστές ελαίου, πυκνωτές  και διακόπτες που 

χρονολογούνται από την περίοδο 1950 - 1985. 
9. Ο κατάλογος των προϊόντων που υπόκεινται σε απόσυρση ή απαγόρευση είναι διαθέσιμος στο κοινό από την IFC ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα  Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ). Τα έγγραφα αναφοράς συμπεριλαμβάνουν τον Κανονισμό (ΕΟΚ) № 2455/92 για τις εξαγωγές και  τις εισαγωγές επικίνδυνων χημικών ουσιών, όπως 
ισχύει: Ενοποιημένος κατάλογος του ΟΗΕ των προϊόντων, των οποίων η κατανάλωση ή/και  η πώληση έχουν απαγορευθεί, αποσυρθεί, περιοριστεί αυστηρώς ή δεν 
έχουν εγκριθεί από τις Κυβερνήσεις, Σύμβαση σχετικά με τη διαδικασία  συναίνεσης μετά από ενημέρωση για ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα 
στο διεθνές εμπόριο (Σύμβαση του Ρότερνταμ), Η Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους, Ταξινόμηση των φυτοφαρμάκων με βάση την 
επικινδυνότητα της ΠΟΥ.

10. Δεν ισχύει για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού, εξοπλισμού ελέγχου και μέτρησης και κάθε άλλος εξοπλισμός, του οποίου η πηγή ραδιενέργειας  έχει μικρο αντίκτυπο ή/
και έχει επαρκή προστασία. 

11. Αυτό περιλαμβάνει: δεξαμενόπλοια που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Συμβάσεων MARPOL  SOLAS 
(συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της συμμόρφωσης με τον Διεθνή Κώδικα Διαχείρισης της Ασφαλείας), δεξαμενόπλοια που  περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή που απαγορεύτηκαν από το Μνημόνιο συνεννόησης των Παρισίων για τον κρατικό  έλεγχο λιμένων (ΜΣ των Παρισίων) και δεξαμενόπλοια 
προς απόσυρση, σύμφωνα με τους κανονισμούς 13G και 13Η του Παραρτήματος Α’ της  MARPOL Πετρελαιοφόρα μονού κύτους παλαιότερα των 25 ετών δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται. 

12. Για τις χώρες, στις οποίες λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης: οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την  ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον 
θα πρέπει να αναφέρονται στην ΕΤΑΑ και να αξιολογούνται με την επιφύλαξη των ισχυουσών Απαιτήσεων  Επίδοσης (ΑΕ) της ΕΤΑΑ. 

13. CITES: Σύμβαση του διεθνούς εμπορίου με απειλούμενα είδη της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Ο κατάλογος των ειδών που περιλαμβάνονται  στη CITES, είναι 
προσβάσιμος από την IFC ή την ΕΤΑΑ. Για να πληροφορηθείτε ποια είδη βρίσκονται στον κατάλογο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  http://www.cites.org ή επισκεφθείτε τη 
βάση δεδομένων των ειδών της CITES http://cites.org/eng/resources/species.html  

14. Εγγραφα αναφοράς είναι τα κάτωθι: Κανονισμός (ΕΚ) № 1013/2006 της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων, Απόφαση  C(2001)107/ τελικό του Συμβουλίου 
του ΟΟΣΑ, σχετικά με την αναθεώρηση της απόφασης C(92)39/τελικό, για τον έλεγχο των διασυνοριακών  διακινήσεων αποβλήτων προοριζομένων για εργασίες 
αξιοποίησης, η Σύμβαση της Βασιλείας, της 22ας Μαρτίου 1989 για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους. Για 
περαιτέρω πληροφορίες και απλοποιημένο οδηγό προς τη  Σύμβαση της Βασιλείας, επισκεφθείτε: http://www.basel.int 

15. Ουσίες που καταστρέφουν το όζον (ОΚΟ): χημικές ενώσεις που αντιδρούν με το όζον στη στρατόσφαιρα και το καταστρέφουν, προκαλώντας τις  ευρέως γνωστές «τρύπες 
του όζοντος». Το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ απαριθμεί ΟΚΟ και τις προθεσμίες - στόχους για τη μείωση και απόσυρσή  τους. Ο κατάλογος με τις χημικές ενώσεις που 
διέπονται από το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, ο οποίος περιλαμβάνει αερολύματα, ψυκτικά μέσα,  διογκωτικά , διαλύτες και μέσα πυροπροστασίας, μαζί με λεπτομερή 
στοιχεία για τα συμβαλλόμενα μέρη που το υπέγραψαν και της ημερομηνίες -  στόχους για την απόσυρσή τους, είναι διαθέσιμα για το κοινό από τη IFC ή την ΕΤΑΑ. 

16. Τα αειφόρως διαχειριζόμενα δάση πρέπει να είναι πιστοποιημένα από διεθνή και εθνικά όργανα πιστοποίησης (εφόσον είναι διαθέσιμα) ή θα  πρέπει να ακολουθούν την 
πολιτική χρηματοδότησης της υλοτομίας που ακολουθεί η Τράπεζα.

17. Οι ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις βιοποικιλότητας συμπεριλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό: τη Σύμβαση για την προστασία των αποδημητικών  ειδών της άγριας πανίδας 
(Σύμβαση της Βόννης), τη Σύμβαση για τους υγρότοπους διεθνούς σημασίας, συγκεκριμένα ως οικότοποι υδρόβιων  πτηνών (Σύμβαση Ραμσάρ), τη Σύμβαση για την 
προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας της Ευρώπης και των φυσικών οικοτόπων τους  (Σύμβαση της Βέρνης), τη Σύμβαση για την προστασία της παγκόσμιας φυσικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς, τη Σύμβαση για την βιοποικιλότητα.

18. Δεν ισχύει για πελάτες/επιχειρήσεις που δεν ασκούν κατά κύριο λόγο τις συγκεκριμένες δραστηριότητες. «Δεν ασκούν κατά κύριο λόγο» σημαίνει  πως η εν λόγω 
δραστηριότητα είναι βοηθητική προς την κύρια δραστηριότητα του πελάτη. Εξαιρέσεις μπορούν να γίνουν με την έγκριση της IFC.

19. Ως ανωτέρω.
20. Δραστηριότητες εντός οιονδήποτε άλλων προστατευμένων περιοχών όπως ρητά αναφέρονται πρέπει να αξιολογηθούν ανά υπόθεση κατά    τα οριζόμενα από τον ‘Ομιλο 

Πρότυπα Δανεισμού Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Αντικτύπου. Άλλες προστατευόμενες περιοχές  μπορούν    να ταξινομηθούν π.χ. σύμφωνα με  τις κατηγορίες V και 
VII της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης (IUCN), την λίστα χώρων φυσικής παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, Χώροι αναγνωρισμένοι από την 
Σύμβαση Ραμσάρ (Σύμβαση για τους υγροβιότοπους διεθνούς σημασίας), από το Δίκτυο Emerald (Σύμβαση της Βέρνης) και από το Natura 2000 (δίκτυο ειδικών ζωνών 
διατήρησης και   προστασίας).


