
Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ MAX MIN ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Β1 Βαθμολογούμενο

Κέρδη προ
τόκων φόρων,

και
αποσβέσεων

EBITDA (ΚΠΤΦΑ) την
τελευταία τριετία πριν

την υποβολή της
αίτησης

χρηματοδότησης

100 0 25%

3 κερδοφόρες χρήσεις = 100 βαθμοί

2 κερδοφόρες χρήσεις = 70 βαθμοί

1 κερδοφόρα χρήση = 40 βαθμοί

0 κερδοφόρες χρήσεις = 0 βαθμοί

Β2 Βαθμολογούμενο Απασχόληση

Μεταβολή της
απασχόλησης (ΕΜΕ):
κατά το έτος πριν την
υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης (ν-1)

σε σχέση με το
προηγούμενο έτος (ν-2).
Ως έτος λαμβάνεται η
πλήρης κλεισμένη
διαχειριστική χρήση

100 0 10%

αύξηση = 100 βαθμοί εφόσον ο αριθμός των απασχολουμένων
μερικής ή πλήρους απασχόλησης αρχής και

τέλους του έτους που προηγείται της υποβολής
είναι ο ίδιος και η διαφορά στις EME δεν

υπερβαίνει το 1% ή τις 15 εργάσιμες ημέρες
(0,05 ΕΜΕ), όποιο από τα 2 είναι μεγαλύτερο

τότε η απασχόληση θεωρείται σταθερή

σταθερή= 70 βαθμοί

μείωση = 0 βαθμοί

Β3 Βαθμολογούμενο
Κύκλος

Εργασιών της
Επιχείρησης

Μεταβολή του Κύκλου
εργασιών κατά το έτος
πριν την υποβολή της

αίτησης
χρηματοδότησης (ν-1)

σε σχέση με το
προηγούμενο έτος (ν-2).

100 0 5%

αύξηση = 100 βαθμοί

ως σταθερός ΚΕ θεωρείται αυτός που βρίσκεται
εντός των ορίων διακύμανσης του ±1%

σταθερός = 70 βαθμοί

μείωση = 0 βαθμοί



Ως έτος λαμβάνεται η
πλήρης κλεισμένη
διαχειριστική χρήση

Β4 Βαθμολογούμενο

Εξασφάλιση
ιδιωτικής

συμμετοχής
Επενδυτικού

Σχεδίου

Εξασφάλιση της
Ιδιωτικής Συμμετοχής 100 0 20%

Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής
(ΙΣ) 1.1. εξ ολοκλήρου με ίδια

κεφάλαια, ή 1.2. εξ ολοκλήρου με
βεβαιωμένο δανεισμό (σύμβαση ή
έγκριση σύμβασης δανείου) από

Τράπεζα ή 1.3. από συνδυασμό των
ανωτέρω. Εξασφάλιση της ιδιωτικής
συμμετοχής σε ποσοστό 100%: 100

Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής
σε ποσοστό 0%: 0 Υπολογισμός

υπόλοιπων τιμών βάσει: 0<=ΙΣ<=1:
(100*ΙΣ), όπου ΙΣ είναι το πηλίκο:

εξασφαλισμένη ιδιωτική συμμετοχή/
σύνολο ιδιωτικής συμμετοχής

Το ποσοστό εξασφάλισης της ίδιας συμμετοχής
βαθμολογείται αναλογικά με το ύψος του.

Β4 Βαθμολογούμενο

Λειτουργική
περίοδος
τελευταίου

έτους

ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(ΜΛ) της επιχείρησης το
τελευταίο έτος (2018)

20% (ΜΛ/12)*100

Β4 Βαθμολογούμενο
Έτη λειτουργίας

της
επιχείρησης

Έτη λειτουργίας της
επιχείρησης (ΕΛ) 20%

ΕΛ>=10:100

Στις λοιπές περιπτώσεις ισχύει:

(ΕΛ-3)*100/7

ΣΥΝΟΛΟ 100 0 100% Δεν τίθεται ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου


