
ΕΚ∆ΟΣΗ 
 

€10.000.000 
 

ΕΞΑΕΤΗ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ) 2014 ΛΗΞΗΣ 2020 

 

Οι παρόντες Ειδικοί Όροι Έκδοσης Οµολόγων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας εξαετούς διάρκειας διαβάζονται µαζί µε τους 

Γενικούς Όρους Έκδοσης Κυβερνητικών Οµολόγων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας εξαετούς διάρκειας για φυσικά 

πρόσωπα.  

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

 

1. Συνολική ονοµαστική αξία:  

Μέχρι 10.000.000 ευρώ. Νοείται ότι ο Προϊστάµενος του Γραφείου ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Χρέους δύναται κατά την κρίση 

του, να αποδεχθεί ή όχι οποιοδήποτε ποσό υπερκάλυψης.  

 

2. ∆ιάρκεια: 

Τα Οµόλογα που εκδίδονται µε βάση τους παρόντες Ειδικούς Όρους και τους Γενικούς Όρους Έκδοσης Οµολόγων της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για φυσικά πρόσωπα έχουν εξαετή διάρκεια αλλά δύνανται να ρευστοποιηθούν µε 
προειδοποίηση 30 ηµερολογιακών ηµερών. 

 

3. Τόκος: 

Ο τόκος ο οποίος καταβάλλεται είναι κυµαινόµενος ανάλογα µε τον χρόνο ρευστοποίησης του οµολόγου. Ο πιο κάτω 

πίνακας παρουσιάζει το ύψος του τόκου που θα καταβάλλεται αναλόγως της περιόδου κατοχής του οµολόγου:  

 

Χρόνος κατοχής του οµολόγου Ετήσιο επιτόκιο 

0-24 µήνες 2,75% 

24-36 µήνες 3,50% 

36-48 µήνες 4,50% 

48-60 µήνες 5,50% 

60-72 µήνες 5,75% 

 

 

4. Καταβολή Τόκου:   

Ο τόκος καταβάλλεται µια φορά το χρόνο, στις 2 Ιουνίου κάθε έτους. Η πρώτη καταβολή τόκου γίνεται στις 2 Ιουνίου 

2015. Ο υπολογισµός του τόκου γίνεται σύµφωνα µε τον όρο 3.1 των Γενικών Όρων Έκδοσης. 

 

5. Αποπληρωµή: 

Τα οµόλογα, τηρουµένων των προνοιών της παραγράφου 10 των Γενικών Όρων Έκδοσης, αποπληρώνονται στην 

ονοµαστική τους αξία στις 2 Ιουνίου 2020. 

 

Οι κάτοχοι δύνανται κατά οποιαδήποτε εργάσιµη ηµέρα να αιτηθούν την πλήρη αποπληρωµή του οµολόγου µε 
προειδοποίηση 30 ηµερολογιακών ηµερών. 

 

6. Σε περίπτωση που η ηµέρα πληρωµής τόκου ή αποπληρωµής κεφαλαίου δεν είναι εργάσιµη, η πληρωµή 

διενεργείται την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 

 

7. Έκτακτη Αµυντική Εισφορά: 

Επιβάλλεται έκτακτη αµυντική εισφορά ύψους 3% στον τόκο προς τους κατόχους του οµολόγου οι οποίοι είναι µόνιµοι 
κάτοικοι της ∆ηµοκρατίας. 

 

8. Παραλαβή Αιτήσεων: Αιτήσεις θα παραλαµβάνονται από τις 2 Μαΐου έως τις 20 Μαΐου 2014. 

 

 

 

Γραφείο ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Χρέους        

       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

                    Λευκωσία 

             17 Απριλίου 2014 



ΕΚΔΟΣΗ 
 

€10.000.000 
 

ΕΞΑΕΤΗ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ (ΙΟΥΛΙΟΣ) 2014 ΛΗΞΗΣ 2020 

 
Οι παρόντες Ειδικοί Όροι Έκδοσης Ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας εξαετούς διάρκειας διαβάζονται μαζί με τους 
Γενικούς Όρους Έκδοσης Κυβερνητικών Ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας εξαετούς διάρκειας για φυσικά 
πρόσωπα.  
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 
 
1. Συνολική ονομαστική αξία:  
Μέχρι 10.000.000 ευρώ. Νοείται ότι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους δύναται κατά την κρίση 
του, να αποδεχθεί ή όχι οποιοδήποτε ποσό υπερκάλυψης.  
 
2. Διάρκεια: 
Τα Ομόλογα που εκδίδονται με βάση τους παρόντες Ειδικούς Όρους και τους Γενικούς Όρους Έκδοσης Ομολόγων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα έχουν εξαετή διάρκεια.  
 
3. Τόκος: 
Ο τόκος ο οποίος καταβάλλεται είναι κυμαινόμενος ανάλογα με τον χρόνο ρευστοποίησης του ομολόγου. Ο πιο κάτω 
πίνακας παρουσιάζει το ύψος του τόκου που θα καταβάλλεται αναλόγως της περιόδου κατοχής του ομολόγου:  
 

Χρόνος κατοχής του ομολόγου Ετήσιο επιτόκιο 

0-24 μήνες 2,75% 

24-36 μήνες 3,50% 

36-48 μήνες 4,50% 

48-60 μήνες 5,50% 

60-72 μήνες 5,75% 

 
 
4. Καταβολή Τόκου:   
Ο τόκος καταβάλλεται μια φορά το χρόνο, την 1

η
 Ιουλίου κάθε έτους. Η πρώτη καταβολή τόκου γίνεται την 1

η
 Ιουλίου 

2015. Ο υπολογισμός του τόκου γίνεται σύμφωνα με τον όρο 3.1 των Γενικών Όρων Έκδοσης. 
 
5. Αποπληρωμή: 
Τα ομόλογα, τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 10 των Γενικών Όρων Έκδοσης, αποπληρώνονται στην 
ονομαστική τους αξία την 1

η
  Ιουλίου 2020. 

 
Οι κάτοχοι δύνανται κατά οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα να αιτηθούν την πλήρη αποπληρωμή του ομολόγου με 
προειδοποίηση 30 ημερολογιακών ημερών. 
 
6. Σε περίπτωση που η ημέρα πληρωμής τόκου ή αποπληρωμής κεφαλαίου δεν είναι εργάσιμη, η πληρωμή 
διενεργείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
 
7. Έκτακτη Αμυντική Εισφορά: 
Επιβάλλεται έκτακτη αμυντική εισφορά ύψους 3% στον τόκο προς τους κατόχους του ομολόγου οι οποίοι είναι μόνιμοι 
κάτοικοι της Δημοκρατίας. 
 
8. Παραλαβή Αιτήσεων: Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από τις 2 Ιουνίου έως τις 20 Ιουνίου 2014. 
 
 
 
Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους        
       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
                    Λευκωσία 
              21 Μαΐου 2014 



ΕΚΔΟΣΗ 
 

€10.000.000 
 

ΕΞΑΕΤΗ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΤΡΙΤΗ ΣΕΙΡΑ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ) 2014 ΛΗΞΗΣ 2020 

 
Οι παρόντες Ειδικοί Όροι Έκδοσης Ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας εξαετούς διάρκειας διαβάζονται μαζί με τους 
Γενικούς Όρους Έκδοσης Κυβερνητικών Ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας εξαετούς διάρκειας για φυσικά 
πρόσωπα οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας της Δημοκρατίας στις 17 Απριλίου 2014 
(επίσης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους www.mof.gov.cy/pdmo). 
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 
 
1. Συνολική ονομαστική αξία:  
Μέχρι 10.000.000 ευρώ. Νοείται ότι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους δύναται κατά την κρίση 
του, να αποδεχθεί ή όχι οποιοδήποτε ποσό υπερκάλυψης. 
 
2. Διάρκεια: 
Τα Ομόλογα που εκδίδονται με βάση τους παρόντες Ειδικούς Όρους και τους Γενικούς Όρους Έκδοσης Ομολόγων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα έχουν εξαετή διάρκεια. 
 
3. Τόκος: 
Ο τόκος ο οποίος καταβάλλεται είναι αυξανόμενος ανάλογα με τον χρόνο ρευστοποίησης του ομολόγου. Ο πιο κάτω 
πίνακας παρουσιάζει το ύψος του τόκου που θα καταβάλλεται αναλόγως της περιόδου κατοχής του ομολόγου:  
 

Χρόνος κατοχής του ομολόγου Ετήσιο επιτόκιο 

0-24 μήνες 2,75% 

24-36 μήνες 3,50% 

36-48 μήνες 4,50% 

48-60 μήνες 5,50% 

60-72 μήνες 5,75% 

 
4. Καταβολή Τόκου: 
Ο τόκος καταβάλλεται μια φορά το χρόνο, την 1

η
 Αυγούστου κάθε έτους. Η πρώτη καταβολή τόκου γίνεται την 1

η
 

Αυγούστου 2015. Ο υπολογισμός του τόκου γίνεται σύμφωνα με τον όρο 3.1 των Γενικών Όρων Έκδοσης. 
 
5. Αποπληρωμή: 
Τα ομόλογα, τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 10 των Γενικών Όρων Έκδοσης, αποπληρώνονται στην 
ονομαστική τους αξία την 1

η
 Αυγούστου 2020. 

 
Οι κάτοχοι δύνανται κατά οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα να αιτηθούν την πλήρη αποπληρωμή του ομολόγου με 
προειδοποίηση 30 ημερολογιακών ημερών. 
 
6. Σε περίπτωση που η ημέρα πληρωμής τόκου ή αποπληρωμής κεφαλαίου δεν είναι εργάσιμη, η πληρωμή 
διενεργείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
 
7. Έκτακτη Αμυντική Εισφορά: 
Επιβάλλεται έκτακτη αμυντική εισφορά ύψους 3% στον τόκο προς τους κατόχους του ομολόγου οι οποίοι είναι μόνιμοι 
κάτοικοι της Δημοκρατίας. 
 
8. Παραλαβή Αιτήσεων: Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από την 1η Ιουλίου έως τις 19 Ιουλίου 2014. 
 

Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Λευκωσία 
1

η
 Ιουλίου 2014 

 
Σημαντική Διευκρίνιση: Το έγγραφο αυτό, ή απόσπασμά του, δεν αποτελεί προσφορά για πώληση ή έκδοση ή πρόταση για αγορά 

κυβερνητικών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Εκδότης) ή κίνητρο επένδυσης σε οποιαδήποτε επικράτεια.  Ούτε το έγγραφο αυτό ή 

απόσπασμά του, ούτε και το γεγονός της δημοσιοποίησής του, αποτελούν βάση για οποιαδήποτε απόφαση επένδυσης. Οποιαδήποτε 

απόφαση για αγορά ομολόγων πρέπει να λαμβάνεται με βάση τους τελικούς όρους των ομολόγων καθώς και τις πληροφορίες για τον 

Εκδότη που ετοιμάζονται από ανεξάρτητους Οίκους. Ενδιαφερόμενοι επενδυτές προτρέπονται όπως διενεργούν οι ίδιοι ανεξάρτητη έρευνα 

για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Εκδότη και τα βασικά χαρακτηριστικά/κινδύνους των ομολόγων. Για το σκοπό αυτό μπορούν να 

ζητούν τη συμβουλή ενός αδειούχου/ εγκεκριμένου ειδικού (π.χ. Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών) σχετικά με το κατά πόσο η 

επένδυση αυτή είναι κατάλληλη για αυτούς πριν πάρουν οποιαδήποτε απόφαση σε σχέση με τα ομόλογα του Εκδότη. 



 

ΕΚΔΟΣΗ 
 

€10.000.000 
 

ΕΞΑΕΤΗ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΕΙΡΑ 2014 ΛΗΞΗΣ 2020 

 
Οι παρόντες Ειδικοί Όροι Έκδοσης Ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας εξαετούς διάρκειας διαβάζονται μαζί με 

τους Γενικούς Όρους Έκδοσης Ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 
 
 

1. Διάρκεια: 
 
Τα Ομόλογα που εκδίδονται με βάση τους παρόντες ειδικούς όρους και τους Γενικούς Όρους Έκδοσης Ομολόγων 
της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν εξαετή διάρκεια αλλά δύνανται να ρευστοποιηθούν με προειδοποίηση ενός 
μηνός. 
 

2. Τόκος:  
 
Ο τόκος ο οποίος καταβάλλεται είναι κυμαινόμενος ανάλογα με τον χρόνο ρευστοποίησης του ομολόγου. Ο πιο κάτω 
πίνακας παρουσιάζει το ύψος του τόκου που θα καταβάλλεται αναλόγως της περιόδου κατά την οποία θα το 
ρευστοποιήσει ο επενδυτής. 
 

Χρόνος κατοχής του ομολόγου Ετήσιο Επιτόκιο 

0-24 μήνες 2,75% 

24-36 μήνες 3,50% 

36-48 μήνες 4,50% 

48-60 μήνες 5,50% 

60-72 μήνες 5,75% 

 
3. Καταβολή Τόκου:   

 
Ο τόκος καταβάλλεται μια φορά το χρόνο, στις 1 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη καταβολή τόκου γίνεται στις 1

η
 

Σεπτεμβρίου 2015. Ο υπολογισμός του τόκου γίνεται σύμφωνα με τον όρο 3.1 από τους Γενικούς ‘Όρους έκδοσης. 
 

4. Αποπληρωμή: 
 
Τα ομόλογα, τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 10 των Γενικών Όρων Έκδοσης, αποπληρώνονται στην 
ονομαστική τους αξία την 1

η
 Σεπτεμβρίου 2020. 

 
Οι κάτοχοι δύνανται να αιτηθούν την πλήρη αποπληρωμή του ομολόγου μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους 
νοουμένου ότι δώσουν στην Δημοκρατία προειδοποίηση 30 ημερών μέσω ειδικού εντύπου. 
 

5. Σε περίπτωση που η ημέρα πληρωμής τόκου ή αποπληρωμής κεφαλαίου δεν είναι εργάσιμη, η πληρωμή 
διενεργείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
 

6. Έκτακτη Αμυντική Εισφορά: 
 
Επιβάλλεται έκτακτη αμυντική εισφορά ύψους 3% στον τόκο ο οποίος καταβάλλεται στους κατόχους του ομολόγου οι 
οποίοι είναι μόνιμοι κάτοχοι της Δημοκρατίας. 
 

7. Παραλαβή Αιτήσεων: Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται κατά τις εργάσιμες μέρες από τις 1
η
 Αυγούστου έως τις 

20 Αυγούστου 2014 

 
 
 
       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
                    Λευκωσία 
              24 Ιουλίου 2014 



ΕΚΔΟΣΗ 
 

€10.000.000 
 

ΕΞΑΕΤΗ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΠΕΜΠΤΗ ΣΕΙΡΑ (ΟΚΤΩΒΡΗΣ) 2014 ΛΗΞΗΣ 2020 

 
Οι παρόντες Ειδικοί Όροι Έκδοσης Ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας εξαετούς διάρκειας διαβάζονται μαζί με τους 
Γενικούς Όρους Έκδοσης Κυβερνητικών Ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας εξαετούς διάρκειας για φυσικά 
πρόσωπα οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας της Δημοκρατίας στις 17 Απριλίου 2014 
(επίσης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους www.mof.gov.cy/pdmo). 
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 
 
1. Συνολική ονομαστική αξία:  
Μέχρι 10.000.000 ευρώ. Νοείται ότι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους δύναται κατά την κρίση 
του, να αποδεχθεί ή όχι οποιοδήποτε ποσό υπερκάλυψης. 
 
2. Διάρκεια: 
Τα Ομόλογα που εκδίδονται με βάση τους παρόντες Ειδικούς Όρους και τους Γενικούς Όρους Έκδοσης Ομολόγων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα έχουν εξαετή διάρκεια. 
 
3. Τόκος: 
Ο τόκος ο οποίος καταβάλλεται είναι αυξανόμενος ανάλογα με το χρόνο ρευστοποίησης του ομολόγου. Ο πιο κάτω 
πίνακας παρουσιάζει το ύψος του τόκου που θα καταβάλλεται αναλόγως της περιόδου κατοχής του ομολόγου:  
 

Χρόνος κατοχής του ομολόγου Ετήσιο επιτόκιο 

0-24 μήνες 2,75% 

24-36 μήνες 3,50% 

36-48 μήνες 4,50% 

48-60 μήνες 5,50% 

60-72 μήνες 5,75% 

 
4. Καταβολή Τόκου: 
Ο τόκος καταβάλλεται μια φορά το χρόνο, την 1

η
 Οκτωβρίου κάθε έτους. Η πρώτη καταβολή τόκου γίνεται την 1

η
 

Οκτωβρίου 2015.  Ο υπολογισμός του τόκου γίνεται σύμφωνα με τον όρο 3.1 των Γενικών Όρων Έκδοσης. 
 
5. Αποπληρωμή: 
Τα ομόλογα, τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 10 των Γενικών Όρων Έκδοσης, αποπληρώνονται στην 
ονομαστική τους αξία την 1

η
 Οκτωβρίου 2020. 

 
Οι κάτοχοι δύνανται κατά οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα να αιτηθούν την πλήρη αποπληρωμή του ομολόγου με 
προειδοποίηση 30 ημερολογιακών ημερών. 
 
6. Σε περίπτωση που η ημέρα πληρωμής τόκου ή αποπληρωμής κεφαλαίου δεν είναι εργάσιμη, η πληρωμή 
διενεργείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
 
7. Έκτακτη Αμυντική Εισφορά: 
Επιβάλλεται έκτακτη αμυντική εισφορά ύψους 3% στον τόκο προς τους κατόχους του ομολόγου οι οποίοι είναι μόνιμοι 
κάτοικοι της Δημοκρατίας. 
 
8. Παραλαβή Αιτήσεων: Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2014. 
 

Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Λευκωσία 
25 Αυγούστου 2014 

 
Σημαντική Διευκρίνηση: Το έγγραφο αυτό, ή απόσπασμά του, δεν αποτελεί προσφορά για πώληση ή έκδοση ή πρόταση για αγορά 

κυβερνητικών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Εκδότης) ή κίνητρο επένδυσης σε οποιαδήποτε επικράτεια.  Ούτε το έγγραφο αυτό ή 

απόσπασμά του, ούτε και το γεγονός της δημοσιοποίησής του, αποτελούν βάση για οποιαδήποτε απόφαση επένδυσης. Οποιαδήποτε 

απόφαση για αγορά ομολόγων πρέπει να λαμβάνεται με βάση τους τελικούς όρους των ομολόγων καθώς και τις πληροφορίες για τον 

Εκδότη που ετοιμάζονται από ανεξάρτητους Οίκους. Ενδιαφερόμενοι επενδυτές προτρέπονται όπως διενεργούν οι ίδιοι ανεξάρτητη έρευνα 

για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Εκδότη και τα βασικά χαρακτηριστικά/κινδύνους των ομολόγων. Για το σκοπό αυτό μπορούν να 

ζητούν τη συμβουλή ενός αδειούχου/ εγκεκριμένου ειδικού (π.χ. Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών) σχετικά με το κατά πόσο η 

επένδυση αυτή είναι κατάλληλη για αυτούς πριν πάρουν οποιαδήποτε απόφαση σε σχέση με τα ομόλογα του Εκδότη. 



ΕΚΔΟΣΗ 
 

€10.000.000 
 

ΕΞΑΕΤΗ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΕΚΤΗ ΣΕΙΡΑ (ΝΟΕΜΒΡΗΣ) 2014 ΛΗΞΗΣ 2020 

 
Οι παρόντες Ειδικοί Όροι Έκδοσης Ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας εξαετούς διάρκειας διαβάζονται μαζί με τους 
Γενικούς Όρους Έκδοσης Κυβερνητικών Ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας εξαετούς διάρκειας για φυσικά 
πρόσωπα οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 17 Απριλίου 2014 (επίσης βρίσκονται 
στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους www.mof.gov.cy/pdmo). 
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 
 
1. Συνολική ονομαστική αξία:  
Μέχρι 10.000.000 ευρώ. Νοείται ότι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους δύναται κατά την κρίση 
του, να αποδεχθεί ή όχι οποιοδήποτε ποσό υπερκάλυψης. 
 
2. Διάρκεια: 
Τα Ομόλογα που εκδίδονται με βάση τους παρόντες Ειδικούς Όρους και τους Γενικούς Όρους Έκδοσης Ομολόγων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα έχουν εξαετή διάρκεια. 
 
3. Τόκος: 
Ο τόκος ο οποίος καταβάλλεται είναι αυξανόμενος ανάλογα με το χρόνο ρευστοποίησης του ομολόγου. Ο πιο κάτω 
πίνακας παρουσιάζει το ύψος του τόκου που θα καταβάλλεται αναλόγως της περιόδου κατοχής του ομολόγου:  
 

Χρόνος κατοχής του ομολόγου Ετήσιο επιτόκιο 

0-24 μήνες 2,75% 

24-36 μήνες 3,50% 

36-48 μήνες 4,50% 

48-60 μήνες 5,50% 

60-72 μήνες 5,75% 

 
4. Καταβολή Τόκου: 
Ο τόκος καταβάλλεται μια φορά το χρόνο, την 1

η
 Νοεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη καταβολή τόκου γίνεται την 1

η
 

Νοεμβρίου 2015.  Ο υπολογισμός του τόκου γίνεται σύμφωνα με τον όρο 3.1 των Γενικών Όρων Έκδοσης. 
 
5. Αποπληρωμή: 
Τα ομόλογα, τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 10 των Γενικών Όρων Έκδοσης, αποπληρώνονται στην 
ονομαστική τους αξία την 1

η
 Νοεμβρίου 2020. 

 
Οι κάτοχοι δύνανται κατά οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα να αιτηθούν την πλήρη αποπληρωμή του ομολόγου με 
προειδοποίηση 30 ημερολογιακών ημερών. 
 
6. Σε περίπτωση που η ημέρα πληρωμής τόκου ή αποπληρωμής κεφαλαίου δεν είναι εργάσιμη, η πληρωμή 
διενεργείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
 
7. Έκτακτη Αμυντική Εισφορά: 
Επιβάλλεται έκτακτη αμυντική εισφορά ύψους 3% στον τόκο προς τους κατόχους του ομολόγου οι οποίοι είναι μόνιμοι 
κάτοικοι της Δημοκρατίας. 
 
8. Παραλαβή Αιτήσεων: Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από την 2

η
 Οκτωβρίου έως τις 20 Οκτωβρίου 2014. 

 
Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Λευκωσία 

22 Σεπτεμβρίου 2014 
 
Σημαντική Διευκρίνιση: Το έγγραφο αυτό, ή απόσπασμά του, δεν αποτελεί προσφορά για πώληση ή έκδοση ή πρόταση για αγορά 

κυβερνητικών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Εκδότης) ή κίνητρο επένδυσης σε οποιαδήποτε επικράτεια.  Ούτε το έγγραφο αυτό ή 

απόσπασμά του, ούτε και το γεγονός της δημοσιοποίησής του, αποτελούν βάση για οποιαδήποτε απόφαση επένδυσης. Οποιαδήποτε 

απόφαση για αγορά ομολόγων πρέπει να λαμβάνεται με βάση τους τελικούς όρους των ομολόγων καθώς και τις πληροφορίες για τον 

Εκδότη που ετοιμάζονται από ανεξάρτητους Οίκους. Ενδιαφερόμενοι επενδυτές προτρέπονται όπως διενεργούν οι ίδιοι ανεξάρτητη έρευνα 

για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Εκδότη και τα βασικά χαρακτηριστικά/κινδύνους των ομολόγων. Για το σκοπό αυτό μπορούν να 

ζητούν τη συμβουλή ενός αδειούχου/ εγκεκριμένου ειδικού (π.χ. Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών) σχετικά με το κατά πόσο η 

επένδυση αυτή είναι κατάλληλη για αυτούς πριν πάρουν οποιαδήποτε απόφαση σε σχέση με τα ομόλογα του Εκδότη. 



ΕΚΔΟΣΗ 
 

€10.000.000 
 

ΕΞΑΕΤΗ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΕΒΔΟΜΗ ΣΕΙΡΑ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ) 2014 ΛΗΞΗΣ 2020 

 
Οι παρόντες Ειδικοί Όροι Έκδοσης Ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας εξαετούς διάρκειας διαβάζονται μαζί με τους 
Γενικούς Όρους Έκδοσης Κυβερνητικών Ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας εξαετούς διάρκειας για φυσικά 
πρόσωπα οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 17 Απριλίου 2014 (επίσης βρίσκονται 
στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους www.mof.gov.cy/pdmo). 
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 
 
1. Συνολική ονομαστική αξία:  
Μέχρι 10.000.000 ευρώ. Νοείται ότι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους δύναται κατά την κρίση 
του, να αποδεχθεί ή όχι οποιοδήποτε ποσό υπερκάλυψης. 
 
2. Διάρκεια: 
Τα Ομόλογα που εκδίδονται με βάση τους παρόντες Ειδικούς Όρους και τους Γενικούς Όρους Έκδοσης Ομολόγων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα έχουν εξαετή διάρκεια. 
 
3. Τόκος: 
Ο τόκος ο οποίος καταβάλλεται είναι αυξανόμενος ανάλογα με το χρόνο ρευστοποίησης του ομολόγου. Ο πιο κάτω 
πίνακας παρουσιάζει το ύψος του τόκου που θα καταβάλλεται αναλόγως της περιόδου κατοχής του ομολόγου:  
 

Χρόνος κατοχής του ομολόγου Ετήσιο επιτόκιο 

0-24 μήνες 2,75% 

24-36 μήνες 3,50% 

36-48 μήνες 4,50% 

48-60 μήνες 5,50% 

60-72 μήνες 5,75% 

 
4. Καταβολή Τόκου: 
Ο τόκος καταβάλλεται μια φορά το χρόνο, την 1

η
 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη καταβολή τόκου γίνεται την 1

η
 

Δεκεμβρίου 2015.  Ο υπολογισμός του τόκου γίνεται σύμφωνα με τον όρο 3.1 των Γενικών Όρων Έκδοσης. 
 
5. Αποπληρωμή: 
Τα ομόλογα, τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 10 των Γενικών Όρων Έκδοσης, αποπληρώνονται στην 
ονομαστική τους αξία την 1

η
 Δεκεμβρίου 2020. 

 
Οι κάτοχοι δύνανται κατά οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα να αιτηθούν την πλήρη αποπληρωμή του ομολόγου με 
προειδοποίηση 30 ημερολογιακών ημερών. 
 
6. Σε περίπτωση που η ημέρα πληρωμής τόκου ή αποπληρωμής κεφαλαίου δεν είναι εργάσιμη, η πληρωμή 
διενεργείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
 
7. Έκτακτη Αμυντική Εισφορά: 
Επιβάλλεται έκτακτη αμυντική εισφορά ύψους 3% στον τόκο προς τους κατόχους του ομολόγου οι οποίοι είναι μόνιμοι 
κάτοικοι της Δημοκρατίας. 
 
8. Παραλαβή Αιτήσεων: Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από την 3

η
 Νοεμβρίου έως τις 20 Νοεμβρίου 2014. 

 
Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Λευκωσία 

23 Οκτωβρίου 2014 
 
Σημαντική Διευκρίνιση: Το έγγραφο αυτό, ή απόσπασμά του, δεν αποτελεί προσφορά για πώληση ή έκδοση ή πρόταση για αγορά 

κυβερνητικών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Εκδότης) ή κίνητρο επένδυσης σε οποιαδήποτε επικράτεια.  Ούτε το έγγραφο αυτό ή 

απόσπασμά του, ούτε και το γεγονός της δημοσιοποίησής του, αποτελούν βάση για οποιαδήποτε απόφαση επένδυσης. Οποιαδήποτε 

απόφαση για αγορά ομολόγων πρέπει να λαμβάνεται με βάση τους τελικούς όρους των ομολόγων καθώς και τις πληροφορίες για τον 

Εκδότη που ετοιμάζονται από ανεξάρτητους Οίκους. Ενδιαφερόμενοι επενδυτές προτρέπονται όπως διενεργούν οι ίδιοι ανεξάρτητη έρευνα 

για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Εκδότη και τα βασικά χαρακτηριστικά/κινδύνους των ομολόγων. Για το σκοπό αυτό μπορούν να 

ζητούν τη συμβουλή ενός αδειούχου/ εγκεκριμένου ειδικού (π.χ. Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών) σχετικά με το κατά πόσο η 

επένδυση αυτή είναι κατάλληλη για αυτούς πριν πάρουν οποιαδήποτε απόφαση σε σχέση με τα ομόλογα του Εκδότη. 


