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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΚΠΟΣ  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ 

 
Α.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΩΝ  (Για όλους) 

 Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας    

 Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρισμού/νερού/δημοτικών ή κοινοτικών φόρων  

 Αντίγραφα Ταυτοτήτων ή Πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών και λοιπών εξαρτωμένων 

 Αντίγραφο  Πιστοποιητικού Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας από το Κτηματολόγιο (Αίτηση  Τύπος Ν50) ή 
έγκριση ΦΠΑ για χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 

 Πιστοποιητικά ή και βεβαιώσεις, ανάλογα με την περίπτωση, οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού 
στοιχείου, για παράδειγμα μετοχές ή και άλλες επενδύσεις και το εισόδημα που αποφέρουν 
  

Β.  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Β1. Μισθωτοί Ιδιωτικού / Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 

 Πρωτότυπα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας 3 τελευταίων μηνών σε ηλεκτρονική μορφή   

 Αντίγραφο δήλωσης φόρου εισοδήματος του τελευταίου έτους ή/και IR63  

 Πρωτότυπο του τελευταίου διαθέσιμου εκκαθαριστικού φόρου εισοδήματος (προαιρετικά)   

 Πρωτότυπο αναλυτικής κατάστασης εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων για τους τελευταίους 12 μήνες 
(στις περιπτώσεις που τα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας δεν είναι βάσει προγράμματος λογισμικού 
μισθοδοσίας)   

 Πρωτότυπο Ασφαλιστικού λογαριασμού με τις εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων για τα προηγούμενα 
χρόνια  (στις περιπτώσεις που τα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας δεν είναι βάσει προγράμματος 
λογισμικού μισθοδοσίας) 

 Κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού τελευταίων 6 μηνών στον οποίο εμβάζεται η μισθοδοσία (αν 
ισχύει) 
 

Άλλα εισοδήματα 

 Έσοδα από ακίνητη περιουσία, ενοίκια (ενοικιαστήριο συμβόλαιο και αποδείξεις πληρωμής ενοικίων 
για τους τελευταίους 3 μήνες) 

 Δημόσια βοηθήματα (βεβαίωση και αποδεικτικά λήψης) 

 Εισοδήματα διατροφής (αποδεικτικά λήψης) 

   

Β2.  Αυτοεργοδοτούμενοι / Ελεύθεροι Επαγγελματίες 

 Βεβαίωση εισοδήματος από αδειούχο λογιστή/ελεγκτή για τα τελευταία 3 χρόνια  

 Αντίγραφο δήλωσης φόρου εισοδήματος του τελευταίου έτους   

 Πρωτότυπο τελευταίου διαθέσιμου εκκαθαριστικού φόρου εισοδήματος  
 Κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού τελευταίων 6 μηνών στον οποίο εμβάζεται η μισθοδοσία (αν 

ισχύει) 
 

Άλλα εισοδήματα 

 Έσοδα από ακίνητη περιουσία, ενοίκια (ενοικιαστήριο συμβόλαιο και αποδείξεις πληρωμής ενοικίων 
για τους τελευταίους 3 μήνες) 

 Δημόσια βοηθήματα (βεβαίωση και αποδεικτικά λήψης) 
 Εισοδήματα διατροφής (αποδεικτικά λήψης) 
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Β3.  Ιδιοκτήτες Εταιρειών και Εξαρτώμενοι τους πρώτου βαθμού που έχουν την ιδιότητα 
του Μετόχου και Μισθωτού στην οικογενειακή εταιρεία  

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Μετόχων και Διευθυντών της εταιρείας   

 Αντίγραφα ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων για τα τελευταία 3 χρόνια. Για την τελευταία χρονιά, 
αν δεν υπάρχουν ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις, να υποβληθούν μη ελεγμένες Καταστάσεις  

 Πρωτότυπα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας 3 τελευταίων μηνών   

 Αντίγραφο δήλωσης φόρου εισοδήματος του τελευταίου έτους ή/και IR63  

 Πρωτότυπο του τελευταίου διαθέσιμου εκκαθαριστικού φόρου εισοδήματος (προαιρετικά)  

 Πρωτότυπο αναλυτικής κατάστασης εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων για τους τελευταίους 12 μήνες 
(στις περιπτώσεις που τα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας δεν είναι βάσει προγράμματος λογισμικού 
μισθοδοσίας)   

 Πρωτότυπο Ασφαλιστικού λογαριασμού με τις εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων για τα προηγούμενα 
χρόνια  (στις περιπτώσεις που τα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας δεν είναι βάσει προγράμματος 
λογισμικού μισθοδοσίας) 

 Κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού τελευταίων 6 μηνών στον οποίο εμβάζεται η μισθοδοσία (αν 
ισχύει) 
 

Άλλα Εισοδήματα 

 Έσοδα από ακίνητη περιουσία, ενοίκια (ενοικιαστήριο συμβόλαιο) 
 Δημόσια βοηθήματα (βεβαίωση λήψης) 
 Εισοδήματα διατροφής 

 
Γ.   ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
 Διαβατήριο   

 Πιστοποιητικό γάμου (σε περίπτωση παντρεμένων με Κύπριους) 
   

 
  

 

 

 

 

 

Σημείωση: 

Όπου γίνεται αναφορά σε αντίγραφο, να προσκομίζεται το αντίγραφο μαζί με το πρωτότυπο για σκοπούς 

επιβεβαίωσης από τον αρμόδιο υπάλληλο, ο οποίος  θα υπογράφει στο αντίγραφο ότι αποτελεί ακριβές 

αντίγραφο  του πρωτότυπου. 

 

 

 

 

 

 

 


