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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έκδοση Εξαετών Ονομαστικών Κυβερνητικών Ομολόγων για Φυσικά Πρόσωπα 

 
Οι παρόντες Γενικοί Όροι Έκδοσης εξαετών Κυβερνητικών Ομολόγων για φυσικά πρόσωπα διαβάζονται μαζί  µε τους 
εκάστοτε αντίστοιχους Ειδικούς  Όρους  Έκδοσης  εξαετών Κυβερνητικών Ομολόγων για φυσικά πρόσωπα. 
 
Νοείται ότι οι παρόντες Γενικοί Όροι εφαρμόζονται στην περίπτωση εκδόσεων εξαετών Κυβερνητικών Ομολόγων 
που προορίζονται για διάθεση σε φυσικά πρόσωπα μόνο. 
 
Οι εκδόσεις Κυβερνητικών Ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας διέπονται από τους περί της Διαχείρισης του 
Δημόσιου Χρέους Νόμους του 2012 και 2013 και τους περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους (Ρήτρες Συλλογικής 
Δράσης) Κανονισμούς του 2012. 

 
Τα Κυβερνητικά Ομόλογα εκδίδονται από το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, 
εκ μέρους και για λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 
Το Μητρώο Κατόχων διατηρείται από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.  Τα Κυβερνητικά Ομόλογα δεν εισάγονται για 
διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. 
 
1. Έκδοση  Σειρών:  Η  έκδοση  κάθε  Σειράς  εξαετών Κυβερνητικών Ομολόγων με ιδιωτική τοποθέτηση 

για φυσικά πρόσωπα, θα διενεργείται την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.  Το μέγιστο ποσό κάθε Σειράς καθώς 
και οι σχετικοί όροι που θα διέπουν τη συγκεκριμένη Σειρά, θα ανακοινώνεται στους Ειδικούς Όρους Έκδοσης από το 
Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους. 
 
2. Υποβολή και αξιολόγηση αιτήσεων:  Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από  φυσικά πρόσωπα.  Οι 

ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση με τους ακόλουθους τρόπους: 
 

(i) Αυτοπροσώπως στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στα ειδικά διαμορφωμένα ταμεία που βρίσκονται 
στο ισόγειο, 

(ii) Ταχυδρομικώς. Το σχετικό έντυπο μπορεί να σταλεί στην ακόλουθη διεύθυνση: Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου, Λεωφόρος Βύρωνος 71-73, 1096, Τ.Θ. 25427, Λευκωσία 

 
Αιτήσεις από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, που επιθυµούν την από κοινού συζευκτικώς κατοχή  Κυβερνητικών 
Ομολόγων πρέπει  να υπογράφονται από όλους τους κατόχους. 

 
Ανάλογα με τον τρόπο υποβολής της αίτησης το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου θα αποστέλλει σχετική 
απόδειξη παραλαβής και σε μεταγενέστερο στάδιο θα ενημερώνει τον επενδυτή για την επιτυχία ή αποτυχία 
της αίτησης του. 

 
2.1. Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται κατά την περίοδο που προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους Έκδοσης της κάθε 

σειράς. 
 
2.2 Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται για ελάχιστο ποσό €1.000 και πέραν του εν λόγω ελάχιστου ποσού, για 

πολλαπλάσια των €100 ευρώ. 

 
Κάθε αιτητής θα πρέπει να καθορίσει την ονοµαστική αξία των Κυβερνητικών Ομολόγων για τα οποία 
υποβάλλει αίτηση.  Τα ομόλογα θα διατίθενται στην ονομαστική τους αξία. 

 
2.3. Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν µόνο για ίδιο λογαριασµό ή εκ μέρους και για λογαριασμό ανηλίκου. 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση ανηλίκου, το προϊόν της επένδυσης μπορεί να πιστωθεί μόνο σε 
λογαριασμό στο όνομα του ανηλίκου εκτός εάν υπάρξει διαφορετική ρύθμιση με διάταγμα Δικαστηρίου. 

 
2.4. Οι αγοραστές των Κυβερνητικών Ομολόγων θα πρέπει να καταβάλλουν το αντίτιμο της αξίας των ομολόγων, 

με ένα από τους ακόλουθους τρόπους: 
 

(α) Με διενέργεια ηλεκτρονικού τραπεζικού εμβάσματος στον Λογαριασμό  με αριθμό IBAN 
CY59 0010 0001 0000 0000 0600 1012 της Κυβέρνησης στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (SWIFT code 

CBCYCY2N) επισυνάπτοντας απόδειξη του εμβάσματος στην οποία να φαίνεται το όνομα του αιτητή. 
ή 
 
(β) Με προσωπική επιταγή του αιτητή στο όνομα της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας. 
 
ή 
 
(γ) Με τραπεζική επιταγή η οποία να συνοδεύεται με απόδειξη στην οποία να φαίνεται το όνομα του αιτητή 

και ο αριθμός λογαριασμού από τον οποίο εκδόθηκε η τραπεζική επιταγή. 



  
 
Οι επιταγές πρέπει να έχουν ημερομηνία ισχύος το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα παραλαβής αιτήσεων 
όπως αυτή προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους Έκδοσης που συνοδεύουν την εκάστοτε σειρά. 

 
2.5. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν καταβάλλει τόκους ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή κεφαλαίου για την τυχόν περίοδο 

που μεσολαβεί μεταξύ της λήψης του αντίτιμου των Κυβερνητικών Ομολόγων και της ημερομηνίας έκδοσης 
των Ομολόγων ή σε περίπτωση που η αίτηση δεν γίνεται δεκτή, της επιστροφής στον αιτητή του ποσού που 
καταβλήθηκε κατά την υποβολή της αίτησης. 

 
2.6. Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους διατηρεί το δικαίωμα όπως απαιτεί αποδεικτικά στοιχεία για  την 

ταυτότητα οποιουδήποτε αιτητή για τα Κυβερνητικά Ομόλογα ή οποιουδήποτε προσώπου για το οποίο ο 
αιτητής ενεργεί ως αντιπρόσωπός του. 

 
2.7. Σε περίπτωση µη παροχής των αποδεικτικών στοιχείων που ζητούνται από το  Γραφείο Διαχείρισης 

Δημόσιου Χρέους ή αν δεν δοθούν έγκαιρα ή αν δεν θεωρούνται, κατά την απόλυτη κρίση του Γραφείου 
Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, ικανοποιητικά, το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους δύναται να 
απορρίψει την αίτηση ή να ακυρώσει την πώληση των Κυβερνητικών Ομολόγων στον αιτητή και να προβεί σε 
οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη ενέργεια. 

 
2.8. Με την παραλαβή της αίτησης το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου θα εκδίδει απόδειξη παραλαβής της 

αίτησης και ακολούθως θα αποστέλλει στους αιτητές επιστολή αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης τους 
εκ μέρους του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους.  Σε περίπτωση μερικής ή ολικής απόρριψης αίτησης 
το σχετικό αντίτιμο θα επιστρέφεται στον αιτητή σύμφωνα με τις οδηγίες πληρωμής που θα υποβάλει ο 
αιτητής στην αίτηση του. 

 
2.9. Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους έχει το απόλυτο δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει αιτήσεις 

είτε για ολόκληρο το ποσό της αίτησης είτε για μέρος της και η απόφασή του είναι τελεσίδικη. 

 
2.10. Οι αιτήσεις ικανοποιούνται  αυστηρά με βάση τη χρονολογική προτεραιότητα ανάλογα με την ημερομηνία 

παραλαβής τους. Σε περίπτωση κάλυψης του μέγιστου μεγέθους της σειράς έκδοσης, οι αιτήσεις που 
λήφθηκαν κατά την εργάσιμη μέρα που καλύφθηκε το ποσό ικανοποιούνται κατ’ αναλογία.  Νοείται ότι ο 
Προϊστάμενος του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους δύναται κατά την κρίση του, να αποδεχθεί ή όχι 
οποιοδήποτε ποσό υπερκάλυψης. 

 
 
3. Καταβολή Τόκου: 

 
3.1 Τρόπος υπολογισμού του τόκου: Ο τόκος θα υπολογίζεται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

Επιτόκιο επί τον ακριβή αριθμό ημερών κατοχής δια τον ακριβή αριθμό ημερών έτους (Actual/Actual). 
 

3.2 Συχνότητα καταβολής: Ο τόκος θα καταβάλλεται μια φορά το χρόνο, στην ημερομηνία που καθορίζεται 
στους Ειδικούς Όρους Έκδοσης. 

 
(α) Αναφορικά µε Κυβερνητικά Ομόλογα που είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Κατόχων στο όνομα 

ενός κατόχου, ισχύουν οι εξής όροι: 

 
(i) Τρόπος καταβολής του τόκου:  Η καταβολή του τόκου θα εμβάζεται σε τραπεζικό λογαριασμό ή  

λογαριασμό σε συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα που ο κάτοχος θα υποδείξει σύμφωνα µε γραπτές 
οδηγίες πληρωμής του προς το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. 

 
(ii) Έμβασμα τόκου σε  αντιπρόσωπο κατόχου:  Ο κάτοχος μπορεί, εάν επιθυμεί, να ορίσει  

αντιπρόσωπο στο λογαριασμό του οποίου θα εμβάζεται ο τόκος. 
 

(iii) Απόδειξη είσπραξης του τόκου από το δικαιούχο:  Η πίστωση λογαριασμού σε τράπεζα ή 
συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα µε την παράγραφο 3.2(α)(i) και 3.2(α)(ii), ισοδυναμεί µε 
απόδειξη είσπραξης του τόκου από το δικαιούχο και απαλλάσσει την Κυπριακή Δημοκρατία από 
οποιαδήποτε ευθύνη για την πληρωμή. 

 
(β) Αναφορικά µε Κυβερνητικά Ομόλογα που είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Κατόχων, στο όνομα από 

κοινού κατόχων, ισχύουν οι εξής όροι: 

 
(i) Οδηγίες κατόχων:  Σε περίπτωση που τα Κυβερνητικά Ομόλογα είναι εγγεγραμμένα στο όνομα 

από κοινού κατόχων, οι οδηγίες πληρωμής των κατόχων  αναφορικά µε την καταβολή του τόκου 
πρέπει να υπογράφονται από όλους τους κατόχους. 
 

(ii) Τρόπος καταβολής του τόκου: Η καταβολή του τόκου θα εμβάζεται σε τραπεζικό λογαριασμό ή 
λογαριασμό σε συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα που οι κάτοχοι θα υποδείξουν σύμφωνα µε γραπτές 
οδηγίες τους προς το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. 

 

(iii) Έμβασμα τόκου σε αντιπρόσωπο κατόχου:  Οι κάτοχοι μπορούν, εάν επιθυμούν, να ορίσουν  
αντιπρόσωπο στον λογαριασμό του οποίου θα εμβάζεται ο τόκος. 

 

(iv) Απόδειξη είσπραξης του τόκου από τους δικαιούχους:  Η πίστωση λογαριασμού σε τράπεζα ή 
συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα µε την παράγραφο 3.2(β)(i) και 3.2(β)(ii), ισοδυναμεί µε 
απόδειξη είσπραξης του τόκου από τους δικαιούχους και απαλλάσσει την Κυπριακή Δημοκρατία από 



  
οποιαδήποτε ευθύνη για την πληρωμή. 

 
(γ) Νοείται πάντοτε ότι, σε περίπτωση ανηλίκου κατόχου ο τόκος θα εμβάζεται μόνο σε λογαριασμό στο 

όνομα του ανηλίκου εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε σχετικό διάταγμα Δικαστηρίου. 
 
 
4. Σκοπός της Έκδοσης: Το προϊόν της έκδοσης των Κυβερνητικών Ομολόγων θα πιστωθεί στο Πάγιο 

Ταμείο της Δημοκρατίας και θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του άρθρου 7(2) των περί της Διαχείρισης του 
Δημόσιου Χρέους Νόμων του 2012 και 2013. 
 
5. Εγγραφή και Μεταβίβαση: Τα Κυβερνητικά Ομόλογα θα είναι καταχωρημένα, στο όνομα των   

δικαιούχων, σε Μητρώο που θα τηρεί το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Μεταβίβαση των Κυβερνητικών Ομολόγων 
µπορεί να γίνεται για ποσό €100 ή πολλαπλάσιό του. 
 
Οι μεταβιβάσεις Κυβερνητικών Ομολόγων εγγεγραμμένων στο όνομα από κοινού κατόχων θα διενεργούνται κατόπιν 
γραπτής αίτησης όλων των από κοινού εγγεγραμμένων κατόχων. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση Ομολόγου που 
είναι εγγεγραμμένο  στο  όνομα  ανηλίκου,  εκτός  εάν  προβλεφθεί  διαφορετικά  σε  διάταγμα  Δικαστηρίου.  Η  
μεταβίβαση ομολόγου σε νομικό πρόσωπο δεν επιτρέπεται. Η ενεχυρίαση ομολόγου επιτρέπεται. Νοείται ότι σε 
περίπτωση ανηλίκου κατόχου ομολόγων η ενεχυρίαση των ομολόγων επιτρέπεται μόνο κατόπιν σχετικού Διατάγματος 
Δικαστηρίου. 
 
Η μεταβίβαση κυβερνητικών ομολόγων γίνεται με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. 
 
 
6. Φορολογική Μεταχείριση: 

 
(α) Σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. 
 
(β) Έκτακτη αμυντική εισφορά επιβάλλεται μόνο αναφορικά με εισοδήματα κατόχων που είναι κάτοικοι Κύπρου. 
 

7. Απαλλαγή από Τέλη και Δικαιώματα: 

 
(α) Για την καταχώρηση στο Μητρώο Κατόχων και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού δεν θα 
καταβάλλονται οποιαδήποτε δικαιώματα. 
 
(β) Συμφωνίες για την μεταβίβαση των υπό έκδοση Κυβερνητικών Ομολόγων δεν χρειάζονται χαρτοσήμανση. 

 
8. Αποπληρωμή:  Τα Κυβερνητικά Ομόλογα θα αποπληρωθούν στην ονομαστική τους αξία στη λήξη τους, εφόσον 

δεν θα έχουν προηγουμένως ακυρωθεί είτε λόγω επαναγοράς ή ανταλλαγής από τον εκδότη, είτε μετά από 

αίτηση του κατόχου, για πρόωρη αποπληρωμή όπως προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους Έκδοσης. 

 

9. Οι κάτοχοι δύνανται κατά οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα να αιτηθούν την πλήρη ή μερική αποπληρωμή του 

ομολόγου με προειδοποίηση 30 ημερολογιακών ημερών, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο για πρόωρη 

αποπληρωμή.  Εντός τριάντα ημερών η Δημοκρατία θα καταβάλει το σχετικό ποσό με τους δεδουλευμένους 

τόκους, σύμφωνα με τις οδηγίες πληρωμής του επενδυτή, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση.  

 

Μετά την έκδοση των Κυβερνητικών Ομολόγων πρόωρες εξαργυρώσεις στο όνομα από κοινού κατόχων θα 

διενεργούνται µόνο κατόπιν γραπτής αίτησης όλων των από κοινού κατόχων. 

 
10. Εξασφάλιση:  Το  κεφάλαιο και ο τόκος για τα Κυβερνητικά Ομόλογα θα επιβαρύνουν το Πάγιο Ταμείο της 

Δημοκρατίας και θα έχουν την ίδια σειρά προτεραιότητας αποπληρωμής όπως και ο υπόλοιπος δανεισμός 
της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας. 

 
11. Δυνατότητα επαναγοράς ή ανταλλαγής: Νοείται ότι, κατόπιν συμφωνίας με τους κατόχους τους, τα εν 

λόγω Ομόλογα δύναται να επαναγοράζονται ή ανταλλάσσονται από το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου 
Χρέους πριν από τη λήξη τους και να ακυρώνονται, σύμφωνα με τους εκάστοτε Ειδικούς Όρους Έκδοσης. 

 

12. Έναρξη Ισχύος: Οι παρόντες Γενικοί Όροι Έκδοσης Κυβερνητικών Ομολόγων τίθενται σε ισχύ από την 

ημερομηνία δημοσίευσης τους. 
 
 
 
 

Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 
Λευκωσία 

 29 Ιουλίου 2015 


