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Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ MAX MIN ΣΥΝΤΕ-
ΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘ-
ΜΙΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Β1 Βαθμολογούμενο Αριθμός

Εργαζομένων

της

Επιχείρησης

Μέσος όρος Εργαζομένων την

τελευταία τριετία πριν την

υποβολή της αίτησης

χρηματοδότησης (Καταστάσεις

Επιθεώρησης Εργασίας -

πίνακας προσωπικού Ε4 -

συμπεριλαμβανομένων τυχόν

τροποποιήσεων αυτών και

Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης

Αποδοχών & Συντάξεων μαζί με

συγκεντρωτική Κατάσταση

τέλους έτους).

100 0 15% Βαθμολογούνται οι ΕΜΕ πέραν των

2 (=0 βαθμοί) και μέχρι την 22
η

(=

100 βαθμοί)

2 ΕΜΕ = 0

x>=22 ΕΜΕ=100

Υπολογισμός υπόλοιπων τιμών

βάσει:

2<x EME<=22 : = (x-2)*5

Β2 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 = 60 βαθμοί

1 κερδοφόρα χρήση = 30 βαθμοί

0 κερδοφόρες χρήσεις = 0 βαθμοί

Β3 Βαθμολογούμενο Κέρδη προ

τόκων και

φόρων

EBIT (ΚΠΤΦ) την τελευταία

τριετία πριν την υποβολή της

αίτησης χρηματοδότησης

100 0 10% 3 κερδοφόρες χρήσεις = 100 βαθμοί

2 κερδοφόρες χρήσεις = 60 βαθμοί

1 κερδοφόρα χρήση = 30 βαθμοί

0 κερδοφόρες χρήσεις = 0 βαθμοί

Β4 Βαθμολογούμενο Κέρδη προ

φόρων

ΚΠΦ την τελευταία τριετία πριν

την υποβολή της αίτησης

χρηματοδότησης

100 0 5% 3 κερδοφόρες χρήσεις = 100 βαθμοί

2 κερδοφόρες χρήσεις = 60 βαθμοί

1 κερδοφόρα χρήση = 30 βαθμοί

0 κερδοφόρες χρήσεις = 0 βαθμοί

Β5 Βαθμολογούμενο Κύκλος

Εργασιών της

Επιχείρησης

Κύκλος εργασιών την τελευταία

τριετία πριν την υποβολή της

αίτησης χρηματοδότησης

100 0 10% αύξηση τις 3 χρήσεις =100 βαθμοί

αύξηση τις 2 χρήσεις = 60 βαθμοί

αύξηση τη 1 χρήση = 30 βαθμοί

0 χρήσεις με αύξηση = 0 βαθμοί

B6 Βαθμολογούμενο Επενδυτική

Πολιτική της

Επιχείρησης

(ΔΕΠ)

Μέσος όρος Ιδιωτικής

Συμμετοχής της Επιχείρησης (ΙΣ)

για την χρηματοδότηση αγοράς

παγίων και άυλων την τελευταία

τριετία προς τον Μέσο όρο

Κερδών προ Φόρων, τόκων και

Αποσβέσεων (ΚΠΦΤΑ) την

τελευταία τριετία

100 0 5% ΔΕΠ<=0: 0

ΔΕΠ>1:100

Σε άλλες περιπτώσεις ΔΕΠ * 100

Β7 Βαθμολογούμενο Εξασφάλιση

ιδιωτικής

συμμετοχής

Επενδυτικού

Σχεδίου

Εξασφάλιση από τους

εταίρους/μετόχους της

εταιρίας της Ιδιωτικής

Συμμετοχής

100 0 25% 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
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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.

Β8 Βαθμολογούμενο Τόπος

υλοποίησης

του

επενδυτικού

σχεδίου

Εξετάζεται αν ο τόπος

υλοποίησης του επενδυτικού

σχεδίου εμπίπτει στις παρακάτω

ειδικές περιοχές: • ορεινή •

παραμεθόρια απόσταση 30 χλμ

από σύνορα, καθώς και τα

νησιά της Περιφέρειας Βορείου

Αιγαίου, της νήσου της

Σαμοθράκης του Νομού Έβρου

και του Νομού Δωδεκανήσων, •

νησιά με πληθυσμό μικρότερο

των 3.100 κατοίκων • περιοχές

με μείωση μόνιμου

πληθυσμού > 30% διάστημα

2001- 2011

100 0 5% Ειδική περιοχή: 100 βαθμοί Λοιπές

περιοχές: 0 βαθμοί

ΣΥΝΟΛΟ 100 0 100% Ως ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία

για την έγκριση ενός επενδυτικού

σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 50.


