
Αριθμός 

ΕΚΔΟΣΗ 

€5.000.000 

ΕΞΑΕΤΗ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ) 2019 ΛΗΞΗΣ 2025 
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 7 Σεπτεμβρίου 2018 (επίσης 
βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους www.mof.gov.cy/pdmo). 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 

1. Συνολική ονομαστική αξία:  

Μέχρι 5.000.000 ευρώ.  Νοείται ότι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους δύναται κατά την κρίση 
του, να αποδεχθεί ή όχι οποιοδήποτε ποσό υπερκάλυψης. 

2. Ημερομηνία έκδοσης: η ημερομηνία έναρξης της ισχύος των ομολόγων είναι η 2η Iανουαρίου 2019.  

3. 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. 

4. Τόκος: 

Ο τόκος ο οποίος καταβάλλεται είναι κλιμακωτά αυξανόμενος ανάλογα με το χρόνο κατοχής του ομολόγου από τον 
επενδυτή.  Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει το ετήσιο επιτόκιο που θα καταβάλλεται ανά περίοδο αναλόγως της περιόδου 
κατοχής του ομολόγου:  

 

Περίοδος κατοχής του ομολόγου Ετήσιο επιτόκιο ανά 
περίοδο 

Μέχρι 24 μήνες 
1,75% 

 

Πέραν των 24 μηνών και μέχρι 
48 μήνες 

2,00 % 

Πέραν των 48 μηνών και μέχρι 
60 μήνες 

2,25% 

Πέραν των 60 μηνών και μέχρι 
72 μήνες 

2,50% 

 

5. Καταβολή Τόκου: 
Ο τόκος καταβάλλεται μια φορά το χρόνο, την 2η Iανουαρίου  κάθε έτους.  Η πρώτη καταβολή τόκου θα γίνει την 2η 
Iανουαρίου 2020.  Ο υπολογισμός του τόκου γίνεται σύμφωνα με τον όρο 3.1 των Γενικών Όρων Έκδοσης. 

6. Αποπληρωμή: 
Τα ομόλογα, τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 8 των Γενικών Όρων Έκδοσης, αποπληρώνονται στην 
ονομαστική τους αξία την 2η Iανουαρίου 2025. 
Οι κάτοχοι δύνανται κατά οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα να αιτηθούν την πλήρη/ μερική αποπληρωμή του ομολόγου με 
προειδοποίηση 90 ημερολογιακών ημερών. 

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

8. Έκτακτη Αμυντική Εισφορά: 

Επιβάλλεται έκτακτη αμυντική εισφορά στους τόκους στην περίπτωση που ο κάτοχος των ομολόγων είναι, για 
φορολογικούς σκοπούς, μόνιμος κάτοικος της Δημοκρατίας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

9. Παραλαβή Αιτήσεων: Αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν από την 3η έως την 20η Δεκεμβρίου 2018.  Αιτήσεις οι οποίες θα 
αποστέλλονται ταχυδρομικώς θα πρέπει να παραλαμβάνονται τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την επίσημη 
ανάληψη του Μητρώου από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, το αργότερο μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2018. 

Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 

Λευκωσία 

23 Νοεμβρίου 2018 
 
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
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. 
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Αριθμός 

ΕΚΔΟΣΗ 

€5.000.000 

ΕΞΑΕΤΗ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ) 2019 ΛΗΞΗΣ 2025 
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 7 Σεπτεμβρίου 2018 (επίσης 
βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους www.mof.gov.cy/pdmo). 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 
1. Συνολική ονομαστική αξία:  

Μέχρι 5.000.000 ευρώ.  Νοείται ότι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους δύναται κατά την κρίση 
του, να αποδεχθεί ή όχι οποιοδήποτε ποσό υπερκάλυψης. 

2. Ημερομηνία έκδοσης: η ημερομηνία έναρξης της ισχύος των ομολόγων είναι η 1η Φεβρουαρίου 2019.  

3. 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. 

4. Τόκος: 

Ο τόκος ο οποίος καταβάλλεται είναι κλιμακωτά αυξανόμενος ανάλογα με το χρόνο κατοχής του ομολόγου από τον 
επενδυτή.  Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει το ετήσιο επιτόκιο που θα καταβάλλεται ανά περίοδο αναλόγως της περιόδου 
κατοχής του ομολόγου:  

 

Περίοδος κατοχής του ομολόγου Ετήσιο επιτόκιο ανά 
περίοδο 

Μέχρι 24 μήνες 
1,75% 

 

Πέραν των 24 μηνών και μέχρι 
48 μήνες 

2,00 % 

Πέραν των 48 μηνών και μέχρι 
60 μήνες 

2,25% 

Πέραν των 60 μηνών και μέχρι 
72 μήνες 

2,50% 

5. Καταβολή Τόκου: 
Ο τόκος καταβάλλεται μια φορά το χρόνο, την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους.  Η πρώτη καταβολή τόκου θα γίνει την 1η 
Φεβρουαρίου 2020.  Ο υπολογισμός του τόκου γίνεται σύμφωνα με τον όρο 3.1 των Γενικών Όρων Έκδοσης. 

6. Αποπληρωμή: 
Τα ομόλογα, τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 8 των Γενικών Όρων Έκδοσης, αποπληρώνονται στην 
ονομαστική τους αξία την 1η Φεβρουαρίου 2025. 
Οι κάτοχοι δύνανται κατά οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα να αιτηθούν την πλήρη/ μερική αποπληρωμή του ομολόγου με 
προειδοποίηση 90 ημερολογιακών ημερών. 

7. Σε περίπτωση που η ημέρα πληρωμής τόκου ή αποπληρωμής κεφαλαίου δεν είναι εργάσιμη, η πληρωμή διενεργείται 
την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
8. Έκτακτη Αμυντική Εισφορά: 

Επιβάλλεται έκτακτη αμυντική εισφορά στους τόκους στην περίπτωση που ο κάτοχος των ομολόγων είναι, για 
φορολογικούς σκοπούς, μόνιμος κάτοικος της Δημοκρατίας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

9. Παραλαβή Αιτήσεων: Αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν από την 1η έως την 18η Ιανουαρίου 2019.  Αιτήσεις οι οποίες θα 
αποστέλλονται ταχυδρομικώς θα πρέπει να παραλαμβάνονται τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την επίσημη 
ανάληψη του Μητρώου από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, το αργότερο μέχρι τις 21 Ιανουαρίου 2019. 

Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 

Λευκωσία 

21 Δεκεμβρίου 2018 
 
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
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. 
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Αριθμός 

ΕΚΔΟΣΗ 

€5.000.000 

ΕΞΑΕΤΗ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΤΡΙΤΗ ΣΕΙΡΑ (ΜΑΡΤΙΟΣ) 2019 ΛΗΞΗΣ 2025 
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 7 Σεπτεμβρίου 2018 (επίσης 
βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους www.mof.gov.cy/pdmo). 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 
1. Συνολική ονομαστική αξία:  

Μέχρι 5.000.000 ευρώ.  Νοείται ότι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους δύναται κατά την κρίση 
του, να αποδεχθεί ή όχι οποιοδήποτε ποσό υπερκάλυψης. 

2. Ημερομηνία έκδοσης: η ημερομηνία έναρξης της ισχύος των ομολόγων είναι η 1η Μαρτίου 2019.  

3. 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. 

 

4. Τόκος: 

Ο τόκος ο οποίος καταβάλλεται είναι κλιμακωτά αυξανόμενος ανάλογα με το χρόνο κατοχής του ομολόγου από τον 
επενδυτή.  Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει το ετήσιο επιτόκιο που θα καταβάλλεται ανά περίοδο αναλόγως της περιόδου 
κατοχής του ομολόγου:  

 

Περίοδος κατοχής του ομολόγου Ετήσιο επιτόκιο ανά περίοδο 

Μέχρι 24 μήνες 1,75% 

Πέραν των 24 μηνών και μέχρι 48 μήνες 2,00 % 

Πέραν των 48 μηνών και μέχρι 60 μήνες 2,25% 

Πέραν των 60 μηνών και μέχρι 72 μήνες 2,50% 

 

5. Καταβολή Τόκου: 
Ο τόκος καταβάλλεται μια φορά το χρόνο, την 1η Μαρτίου  κάθε έτους.  Η πρώτη καταβολή τόκου θα γίνει την 1η Μαρτίου  
2020.  Ο υπολογισμός του τόκου γίνεται σύμφωνα με τον όρο 3.1 των Γενικών Όρων Έκδοσης. 

6. Αποπληρωμή: 
Τα ομόλογα, τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 8 των Γενικών Όρων Έκδοσης, αποπληρώνονται στην 
ονομαστική τους αξία την 1η Μαρτίου 2025. 
Οι κάτοχοι δύνανται κατά οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα να αιτηθούν την πλήρη/ μερική αποπληρωμή του ομολόγου με 
προειδοποίηση 90 ημερολογιακών ημερών. 

7. Σε περίπτωση που η ημέρα πληρωμής τόκου ή αποπληρωμής κεφαλαίου δεν είναι εργάσιμη, η πληρωμή διενεργείται 
την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
8. Έκτακτη Αμυντική Εισφορά: 

Επιβάλλεται έκτακτη αμυντική εισφορά στους τόκους στην περίπτωση που ο κάτοχος των ομολόγων είναι, για 
φορολογικούς σκοπούς, μόνιμος κάτοικος της Δημοκρατίας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

9. Παραλαβή Αιτήσεων: Αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν από  την 1η έως τις 20 Φεβρουαρίου 2019.  Αιτήσεις οι οποίες 
θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς θα πρέπει να παραλαμβάνονται τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την επίσημη 
ανάληψη του Μητρώου από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, το αργότερο μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2019. 

Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 

Λευκωσία 

25 Ιανουαρίου 2019 
 
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
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. 
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Αριθμός 

ΕΚΔΟΣΗ 

€5.000.000 

ΕΞΑΕΤΗ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΕΙΡΑ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ) 2019 ΛΗΞΗΣ 2025 
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 7 Σεπτεμβρίου 2018 (επίσης 
βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους www.mof.gov.cy/pdmo). 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 

1. Συνολική ονομαστική αξία:  

Μέχρι 5.000.000 ευρώ.  Νοείται ότι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους δύναται κατά την κρίση 
του, να αποδεχθεί ή όχι οποιοδήποτε ποσό υπερκάλυψης. 

2. Ημερομηνία έκδοσης: η ημερομηνία έναρξης της ισχύος των ομολόγων είναι η 2α Απριλίου 2019.  

3. 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. 

 

4. Τόκος: 

Ο τόκος ο οποίος καταβάλλεται είναι κλιμακωτά αυξανόμενος ανάλογα με το χρόνο κατοχής του ομολόγου από τον 
επενδυτή.  Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει το ετήσιο επιτόκιο που θα καταβάλλεται ανά περίοδο αναλόγως της περιόδου 
κατοχής του ομολόγου:  

 

Περίοδος κατοχής του ομολόγου Ετήσιο επιτόκιο ανά περίοδο 

Μέχρι 24 μήνες 1,75% 

Πέραν των 24 μηνών και μέχρι 48 μήνες 2,00 % 

Πέραν των 48 μηνών και μέχρι 60 μήνες 2,25% 

Πέραν των 60 μηνών και μέχρι 72 μήνες 2,50% 

 

5. Καταβολή Τόκου: 
Ο τόκος καταβάλλεται μια φορά το χρόνο, την 2α Απριλίου κάθε έτους.  Η πρώτη καταβολή τόκου θα γίνει την 2α Απριλίου 
2020.  Ο υπολογισμός του τόκου γίνεται σύμφωνα με τον όρο 3.1 των Γενικών Όρων Έκδοσης. 

6. Αποπληρωμή: 
Τα ομόλογα, τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 8 των Γενικών Όρων Έκδοσης, αποπληρώνονται στην 
ονομαστική τους αξία την 2α Απριλίου 2025. 
Οι κάτοχοι δύνανται κατά οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα να αιτηθούν την πλήρη/ μερική αποπληρωμή του ομολόγου με 
προειδοποίηση 90 ημερολογιακών ημερών. 

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

8. Έκτακτη Αμυντική Εισφορά: 

Επιβάλλεται έκτακτη αμυντική εισφορά στους τόκους στην περίπτωση που ο κάτοχος των ομολόγων είναι, για 
φορολογικούς σκοπούς, μόνιμος κάτοικος της Δημοκρατίας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

9. Παραλαβή Αιτήσεων: Αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν από  την 1η έως τις 20 Μαρτίου 2019.  Αιτήσεις οι οποίες θα 
αποστέλλονται ταχυδρομικώς θα πρέπει να παραλαμβάνονται τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την επίσημη 
ανάληψη του Μητρώου από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, το αργότερο μέχρι τις 22 Μαρτίου 2019. 

Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Λευκωσία 

22 Φεβρουαρίου 2019 
 
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
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. 
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Αριθμός 

ΕΚΔΟΣΗ 

€5.000.000 

ΕΞΑΕΤΗ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΠΕΜΠΤΗ ΣΕΙΡΑ (ΜΑΪΟΣ) 2019 ΛΗΞΗΣ 2025 
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 7 Σεπτεμβρίου 2018 (επίσης 
βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους www.mof.gov.cy/pdmo). 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 
1. Συνολική ονομαστική αξία:  

Μέχρι 5.000.000 ευρώ.  Νοείται ότι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους δύναται κατά την κρίση 
του, να αποδεχθεί ή όχι οποιοδήποτε ποσό υπερκάλυψης. 

 

2. To μέγιστο αποδεκτό όριο ανά επενδυτή για την πέμπτη σειρά έκδοσης ομολόγων, καθορίζεται στις €200.000.   

3. Ημερομηνία έκδοσης: η ημερομηνία έναρξης της ισχύος των ομολόγων είναι η 2α Μαΐου 2019.  

4. 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. 

 

5. Τόκος: 

Ο τόκος ο οποίος καταβάλλεται είναι κλιμακωτά αυξανόμενος ανάλογα με το χρόνο κατοχής του ομολόγου από τον 
επενδυτή.  Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει το ετήσιο επιτόκιο που θα καταβάλλεται ανά περίοδο αναλόγως της περιόδου 
κατοχής του ομολόγου:  

 

Περίοδος κατοχής του ομολόγου Ετήσιο επιτόκιο ανά περίοδο 

Μέχρι 24 μήνες 1,75% 

Πέραν των 24 μηνών και μέχρι 48 μήνες 2,00 % 

Πέραν των 48 μηνών και μέχρι 60 μήνες 2,25% 

Πέραν των 60 μηνών και μέχρι 72 μήνες 2,50% 

 

6. Καταβολή Τόκου: 
Ο τόκος καταβάλλεται μια φορά το χρόνο, την 2α Μαΐου κάθε έτους.  Η πρώτη καταβολή τόκου θα γίνει την 2α Μαΐου 2020.  
Ο υπολογισμός του τόκου γίνεται σύμφωνα με τον όρο 3.1 των Γενικών Όρων Έκδοσης. 
7. Αποπληρωμή: 
Τα ομόλογα, τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 8 των Γενικών Όρων Έκδοσης, αποπληρώνονται στην 
ονομαστική τους αξία την 2α Μαΐου 2025. 
Οι κάτοχοι δύνανται κατά οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα να αιτηθούν την πλήρη/ μερική αποπληρωμή του ομολόγου με 
προειδοποίηση 90 ημερολογιακών ημερών. 

8. Σε περίπτωση που η ημέρα πληρωμής τόκου ή αποπληρωμής κεφαλαίου δεν είναι εργάσιμη, η πληρωμή διενεργείται 
την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
9. Φορολογικό καθεστώς και εισφορές: 

Επιβάλλεται φορολογία και εισφορές στους τόκους, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 
10. Παραλαβή Αιτήσεων: Αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν από  την 2α έως τις 19 Απριλίου 2019.  Αιτήσεις οι οποίες θα 
αποστέλλονται ταχυδρομικώς θα πρέπει να παραλαμβάνονται τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την επίσημη 
ανάληψη του Μητρώου από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, το αργότερο μέχρι τις 22 Απριλίου 2019. 

Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Λευκωσία 

22 Μαρτίου 2019 
 
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
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. 
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Αριθμός 

ΕΚΔΟΣΗ 

€5.000.000 

ΕΞΑΕΤΗ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΕΚΤΗ ΣΕΙΡΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ) 2019 ΛΗΞΗΣ 2025 
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 7 Σεπτεμβρίου 2018 (επίσης 
βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους www.mof.gov.cy/pdmo). 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 

1. Συνολική ονομαστική αξία:  

Μέχρι 5.000.000 ευρώ.  Νοείται ότι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους δύναται κατά την κρίση 
του, να αποδεχθεί ή όχι οποιοδήποτε ποσό υπερκάλυψης. 

 

2. To μέγιστο αποδεκτό ποσό ανά επενδυτή για τη συγκεκριμένη σειρά έκδοσης ομολόγων, καθορίζεται στις €200.000.  

Διευκρινίζεται ότι, τα ποσά επένδυσης του κάθε επενδυτή σε οποιαδήποτε μερίδα επενδυτή που κατέχει στο ΧΑΚ 

(προσωπική και συνιδιοκτησίας), για τη συγκεκριμένη σειρά έκδοσης ομολόγων, θα συνυπολογίζονται και συνολικά 

δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις €200.000. 

3. Ημερομηνία έκδοσης: η ημερομηνία έναρξης της ισχύος των ομολόγων είναι η 3η Ιουνίου 2019.  

4. 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. 

 

5. Τόκος: 

Ο τόκος ο οποίος καταβάλλεται είναι κλιμακωτά αυξανόμενος ανάλογα με το χρόνο κατοχής του ομολόγου από τον 
επενδυτή.  Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει το ετήσιο επιτόκιο που θα καταβάλλεται ανά περίοδο αναλόγως της περιόδου 
κατοχής του ομολόγου:  

 

Περίοδος κατοχής του ομολόγου Ετήσιο επιτόκιο ανά περίοδο 

Μέχρι 24 μήνες 1,75% 

Πέραν των 24 μηνών και μέχρι 48 μήνες 2,00 % 

Πέραν των 48 μηνών και μέχρι 60 μήνες 2,25% 

Πέραν των 60 μηνών και μέχρι 72 μήνες 2,50% 

 

6. Καταβολή Τόκου: 
Ο τόκος καταβάλλεται μια φορά το χρόνο, την 3η Ιουνίου κάθε έτους.  Η πρώτη καταβολή τόκου θα γίνει 3η Ιουνίου 2020.  
Ο υπολογισμός του τόκου γίνεται σύμφωνα με τον όρο 3.1 των Γενικών Όρων Έκδοσης. 

7. Αποπληρωμή: 
Τα ομόλογα, τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 8 των Γενικών Όρων Έκδοσης, αποπληρώνονται στην 
ονομαστική τους αξία την 3η Ιουνίου 2025. 
Οι κάτοχοι δύνανται κατά οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα να αιτηθούν την πλήρη/ μερική αποπληρωμή του ομολόγου με 
προειδοποίηση 90 ημερολογιακών ημερών. 

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

9. Φορολογικό καθεστώς και εισφορές: 

Επιβάλλεται φορολογία και εισφορές στους τόκους, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

10. Παραλαβή Αιτήσεων: Αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν από  την 2α έως τις 20 Μαΐου 2019.  Διευκρινίζεται ότι το Γραφείο 
Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους δύναται  να αποφασίσει τον τερματισμό της παραλαβής αιτήσεων πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας, εάν το συνολικό ποσό της εν λόγω σειράς έκδοσης έχει συμπληρωθεί πριν την εν λόγω ημερομηνία. 
Αιτήσεις οι οποίες θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς θα πρέπει να παραλαμβάνονται τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες 
πριν την επίσημη ανάληψη του Μητρώου από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, το αργότερο μέχρι τις 21 Μαΐου 2019. 

Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Λευκωσία 

19 Απριλίου 2019 
 
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
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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. 
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Αριθμός 

ΕΚΔΟΣΗ 

€5.000.000 

ΕΞΑΕΤΗ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΕΒΔΟΜΗ ΣΕΙΡΑ (ΙΟΥΛΙΟΣ) 2019 ΛΗΞΗΣ 2025 

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 14 Μαϊου 2019 (επίσης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου 
Χρέους www.mof.gov.cy/pdmo). 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 

1. Συνολική ονομαστική αξία:  

Μέχρι 5.000.000 ευρώ.  Νοείται ότι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους δύναται 
κατά την κρίση του, να αποδεχθεί ή όχι οποιοδήποτε ποσό υπερκάλυψης. 

 

2. To μέγιστο αποδεκτό ποσό ανά επενδυτή για τη συγκεκριμένη σειρά έκδοσης ομολόγων, καθορίζεται 

στις €200.000.  Διευκρινίζεται ότι, τα ποσά επένδυσης του κάθε επενδυτή σε οποιαδήποτε μερίδα επενδυτή 

που κατέχει στο ΧΑΚ (προσωπική και συνιδιοκτησίας), για τη συγκεκριμένη σειρά έκδοσης ομολόγων, θα 

συνυπολογίζονται και συνολικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις €200.000. 

3. Ημερομηνία έκδοσης: η ημερομηνία έναρξης της ισχύος των ομολόγων είναι η  1η Ιουλίου 2019.  

4. 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. 

 
5.Οι αγοραστές των ομολόγων θα πρέπει να καταβάλλουν το αντίτιμο της αξίας των ομολόγων με τη 
διενέργεια τραπεζικού εμβάσματος στο λογαριασμό της Κυβέρνησης στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου με 
αριθμό IBAN CY59 0010 0001 0000 0000 0600 1012 (SWIFT code CBCYCY2N) επισυνάπτοντας στην αίτηση 
για αγορά ομολόγων, απόδειξη του εμβάσματος στην οποία να φαίνεται το όνομα του αιτητή.  

 

6.Τόκος: 

Ο τόκος ο οποίος καταβάλλεται είναι κλιμακωτά αυξανόμενος ανάλογα με το χρόνο κατοχής του ομολόγου 
από τον επενδυτή.  Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει το ετήσιο επιτόκιο που θα καταβάλλεται ανά περίοδο 
αναλόγως της περιόδου κατοχής του ομολόγου:  

 

Περίοδος κατοχής του ομολόγου 
Ετήσιο επιτόκιο ανά 
περίοδο 

Μέχρι 24 μήνες 1,75% 

Πέραν των 24 μηνών και μέχρι 48 
μήνες 

2,00 % 

Πέραν των 48 μηνών και μέχρι 60 
μήνες 

2,25% 

Πέραν των 60 μηνών και μέχρι 72 
μήνες 

2,50% 

 

7.Καταβολή Τόκου: 

Ο τόκος καταβάλλεται μια φορά το χρόνο, την 1η Ιουλίου κάθε έτους.  Η πρώτη καταβολή τόκου θα γίνει 1η 
Ιουλίου 2020.  Ο υπολογισμός του τόκου γίνεται σύμφωνα με τον όρο 3.1 των Γενικών Όρων Έκδοσης. 
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8.Αποπληρωμή: 

Τα ομόλογα, τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 8 των Γενικών Όρων Έκδοσης, αποπληρώνονται 
στην ονομαστική τους αξία την 1η Ιουλίου 2025. 

Οι κάτοχοι δύνανται κατά οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα να αιτηθούν την πλήρη/ μερική αποπληρωμή του 
ομολόγου με προειδοποίηση 90 ημερολογιακών ημερών. 

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

10.Φορολογικό καθεστώς και εισφορές: 

Επιβάλλεται φορολογία και εισφορές στους τόκους, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

11.Παραλαβή Αιτήσεων: Αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν από την 3η έως τις 20 Ιουνίου 2019.  Διευκρινίζεται 
ότι το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους δύναται  να αποφασίσει τον τερματισμό της παραλαβής 
αιτήσεων πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας, εάν το συνολικό ποσό της εν λόγω σειράς 
έκδοσης έχει συμπληρωθεί πριν την εν λόγω ημερομηνία. Αιτήσεις οι οποίες θα αποστέλλονται 
ταχυδρομικώς θα πρέπει να παραλαμβάνονται τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την επίσημη 
ανάληψη του Μητρώου από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, το αργότερο μέχρι τις 21 Ιουνίου 2019. 

 

Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Λευκωσία 

17 Μαΐου 2019 
 
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
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. 
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Αριθμός 

ΕΚΔΟΣΗ 

€5.000.000 

ΕΞΑΕΤΗ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΟΓΔΟΗ ΣΕΙΡΑ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ) 2019 ΛΗΞΗΣ 2025 

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 14 Μαϊου 2019 (επίσης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου 
Χρέους www.mof.gov.cy/pdmo). 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 

1. Συνολική ονομαστική αξία:  

Μέχρι 5.000.000 ευρώ.  Νοείται ότι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους δύναται 
κατά την κρίση του, να αποδεχθεί ή όχι οποιοδήποτε ποσό υπερκάλυψης. 

 

2. To μέγιστο αποδεκτό ποσό ανά επενδυτή για τη συγκεκριμένη σειρά έκδοσης ομολόγων, καθορίζεται 

στις €200.000.  Διευκρινίζεται ότι, τα ποσά επένδυσης του κάθε επενδυτή σε οποιαδήποτε μερίδα επενδυτή 

που κατέχει στο ΧΑΚ (προσωπική και συνιδιοκτησίας), για τη συγκεκριμένη σειρά έκδοσης ομολόγων, θα 

συνυπολογίζονται και συνολικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις €200.000. 

3. Ημερομηνία έκδοσης: η ημερομηνία έναρξης της ισχύος των ομολόγων είναι η  1η Αυγούστου 2019.  

4. 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. 

 
5.Οι αγοραστές των ομολόγων θα πρέπει να καταβάλλουν το αντίτιμο της αξίας των ομολόγων με τη 
διενέργεια τραπεζικού εμβάσματος στο λογαριασμό της Κυβέρνησης στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου με 
αριθμό IBAN CY59 0010 0001 0000 0000 0600 1012 (SWIFT code CBCYCY2N) επισυνάπτοντας στην αίτηση 
για αγορά ομολόγων, απόδειξη του εμβάσματος στην οποία να φαίνεται το όνομα του αιτητή.  

 

6.Τόκος: 

Ο τόκος ο οποίος καταβάλλεται είναι κλιμακωτά αυξανόμενος ανάλογα με το χρόνο κατοχής του ομολόγου 
από τον επενδυτή.  Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει το ετήσιο επιτόκιο που θα καταβάλλεται ανά περίοδο 
αναλόγως της περιόδου κατοχής του ομολόγου:  

 

Περίοδος κατοχής του ομολόγου 
Ετήσιο επιτόκιο ανά 
περίοδο 

Μέχρι 24 μήνες 1,75% 

Πέραν των 24 μηνών και μέχρι 48 
μήνες 

2,00 % 

Πέραν των 48 μηνών και μέχρι 60 
μήνες 

2,25% 

Πέραν των 60 μηνών και μέχρι 72 
μήνες 

2,50% 

 

7.Καταβολή Τόκου: 

Ο τόκος καταβάλλεται μια φορά το χρόνο, την 1η Αυγούστου κάθε έτους.  Η πρώτη καταβολή τόκου θα γίνει 
1η Αυγούστου 2020.  Ο υπολογισμός του τόκου γίνεται σύμφωνα με τον όρο 3.1 των Γενικών Όρων Έκδοσης. 

8.Αποπληρωμή: 
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Τα ομόλογα, τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 8 των Γενικών Όρων Έκδοσης, 
αποπληρώνονται στην ονομαστική τους αξία την 1η Αυγούστου 2025. 

Οι κάτοχοι δύνανται κατά οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα να αιτηθούν την πλήρη/ μερική αποπληρωμή του 
ομολόγου με προειδοποίηση 90 ημερολογιακών ημερών. 

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

10.Φορολογικό καθεστώς και εισφορές: 

Επιβάλλεται φορολογία και εισφορές στους τόκους, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

11.Παραλαβή Αιτήσεων: Αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν από την 1η έως τις 19 Ιουλίου 2019.  Διευκρινίζεται 
ότι το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους δύναται  να αποφασίσει τον τερματισμό της παραλαβής 
αιτήσεων πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας, εάν το συνολικό ποσό της εν λόγω σειράς 
έκδοσης έχει συμπληρωθεί πριν την εν λόγω ημερομηνία. Αιτήσεις οι οποίες θα αποστέλλονται 
ταχυδρομικώς θα πρέπει να παραλαμβάνονται τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την επίσημη 
ανάληψη του Μητρώου από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, το αργότερο μέχρι τις 22 Ιουλίου 2019. 

 

Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Λευκωσία 

21 Ιουνίου 2019 
 
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
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. 
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Αριθμός 

ΕΚΔΟΣΗ 

€5.000.000 

ΕΞΑΕΤΗ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΕΝΑΤΗ ΣΕΙΡΑ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ) 2019 ΛΗΞΗΣ 2025 

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 14 Μαϊου 2019 (επίσης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου 
Χρέους www.mof.gov.cy/pdmo). 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 

1. Συνολική ονομαστική αξία:  

Μέχρι 5.000.000 ευρώ.  Νοείται ότι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους δύναται 
κατά την κρίση του, να αποδεχθεί ή όχι οποιοδήποτε ποσό υπερκάλυψης. 

 

2. To μέγιστο αποδεκτό ποσό ανά επενδυτή για τη συγκεκριμένη σειρά έκδοσης ομολόγων, καθορίζεται 

στις €200.000.  Διευκρινίζεται ότι, τα ποσά επένδυσης του κάθε επενδυτή σε οποιαδήποτε μερίδα επενδυτή 

που κατέχει στο ΧΑΚ (προσωπική και συνιδιοκτησίας), για τη συγκεκριμένη σειρά έκδοσης ομολόγων, θα 

συνυπολογίζονται και συνολικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις €200.000. 

3. Ημερομηνία έκδοσης: η ημερομηνία έναρξης της ισχύος των ομολόγων είναι η 2α Σεπτεμβρίου 2019.  

4. 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. 

 
5.Οι αγοραστές των ομολόγων θα πρέπει να καταβάλλουν το αντίτιμο της αξίας των ομολόγων με τη 
διενέργεια τραπεζικού εμβάσματος στο λογαριασμό της Κυβέρνησης στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου με 
αριθμό IBAN CY59 0010 0001 0000 0000 0600 1012 (SWIFT code CBCYCY2N) επισυνάπτοντας στην αίτηση 
για αγορά ομολόγων, απόδειξη του εμβάσματος στην οποία να φαίνεται το όνομα του αιτητή.  

 

6.Τόκος: 

Ο τόκος ο οποίος καταβάλλεται είναι κλιμακωτά αυξανόμενος ανάλογα με το χρόνο κατοχής του ομολόγου 
από τον επενδυτή.  Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει το ετήσιο επιτόκιο που θα καταβάλλεται ανά περίοδο 
αναλόγως της περιόδου κατοχής του ομολόγου:  

 

Περίοδος κατοχής του ομολόγου 
Ετήσιο επιτόκιο ανά 
περίοδο 

Μέχρι 24 μήνες 1,75% 

Πέραν των 24 μηνών και μέχρι 48 
μήνες 

2,00 % 

Πέραν των 48 μηνών και μέχρι 60 
μήνες 

2,25% 

Πέραν των 60 μηνών και μέχρι 72 
μήνες 

2,50% 

 

7.Καταβολή Τόκου: 

Ο τόκος καταβάλλεται μια φορά το χρόνο, τη 2α Σεπτεμβρίου κάθε έτους.  Η πρώτη καταβολή τόκου θα 
γίνει 2α Σεπτεμβρίου 2020.  Ο υπολογισμός του τόκου γίνεται σύμφωνα με τον όρο 3.1 των Γενικών Όρων 
Έκδοσης. 
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8.Αποπληρωμή: 

Τα ομόλογα, τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 8 των Γενικών Όρων Έκδοσης, αποπληρώνονται 
στην ονομαστική τους αξία την 2α Σεπτεμβρίου 2025. 

Οι κάτοχοι δύνανται κατά οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα να αιτηθούν την πλήρη/ μερική αποπληρωμή του 
ομολόγου με προειδοποίηση 90 ημερολογιακών ημερών. 

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

10.Φορολογικό καθεστώς και εισφορές: 

Επιβάλλεται φορολογία και εισφορές στους τόκους, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

11.Παραλαβή Αιτήσεων: Αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν από την 1η έως τις 20 Αυγούστου 2019.  
Διευκρινίζεται ότι το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους δύναται  να αποφασίσει τον τερματισμό της 
παραλαβής αιτήσεων πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας, εάν το συνολικό ποσό της εν λόγω 
σειράς έκδοσης έχει συμπληρωθεί πριν την εν λόγω ημερομηνία. Αιτήσεις οι οποίες θα αποστέλλονται 
ταχυδρομικώς θα πρέπει να παραλαμβάνονται τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την επίσημη 
ανάληψη του Μητρώου από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, το αργότερο μέχρι τις 21 Αυγούστου 2019. 

 

Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Λευκωσία 

19 Ιουλίου 2019 
 
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
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. 
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Αριθμός 

ΕΚΔΟΣΗ 

€5.000.000 

ΕΞΑΕΤΗ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΔΕΚΑΤΗ ΣΕΙΡΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ) 2019 ΛΗΞΗΣ 2025 

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 14 Μαϊου 2019 (επίσης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου 
Χρέους www.mof.gov.cy/pdmo). 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 

1. Συνολική ονομαστική αξία:  

Μέχρι 5.000.000 ευρώ.  Νοείται ότι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους δύναται 
κατά την κρίση του, να αποδεχθεί ή όχι οποιοδήποτε ποσό υπερκάλυψης. 

 

2. To μέγιστο αποδεκτό ποσό ανά επενδυτή για τη συγκεκριμένη σειρά έκδοσης ομολόγων, καθορίζεται 

στις €200.000.  Διευκρινίζεται ότι, τα ποσά επένδυσης του κάθε επενδυτή σε οποιαδήποτε μερίδα επενδυτή 

που κατέχει στο ΧΑΚ (προσωπική και συνιδιοκτησίας), για τη συγκεκριμένη σειρά έκδοσης ομολόγων, θα 

συνυπολογίζονται και συνολικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις €200.000. 

3. Ημερομηνία έκδοσης: η ημερομηνία έναρξης της ισχύος των ομολόγων είναι η 2α Οκτωβρίου 2019.  

4. 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. 

 
5.Οι αγοραστές των ομολόγων θα πρέπει να καταβάλλουν το αντίτιμο της αξίας των ομολόγων με τη 
διενέργεια τραπεζικού εμβάσματος στο λογαριασμό της Κυβέρνησης στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου με 
αριθμό IBAN CY59 0010 0001 0000 0000 0600 1012 (SWIFT code CBCYCY2N) επισυνάπτοντας στην αίτηση 
για αγορά ομολόγων, απόδειξη του εμβάσματος στην οποία να φαίνεται το όνομα του αιτητή.  

 

6.Τόκος: 

Ο τόκος ο οποίος καταβάλλεται είναι κλιμακωτά αυξανόμενος ανάλογα με το χρόνο κατοχής του ομολόγου 
από τον επενδυτή.  Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει το ετήσιο επιτόκιο που θα καταβάλλεται ανά περίοδο 
αναλόγως της περιόδου κατοχής του ομολόγου:  

 

Περίοδος κατοχής του ομολόγου 
Ετήσιο επιτόκιο ανά 
περίοδο 

Μέχρι 24 μήνες 1,75% 

Πέραν των 24 μηνών και μέχρι 48 
μήνες 

2,00 % 

Πέραν των 48 μηνών και μέχρι 60 
μήνες 

2,25% 

Πέραν των 60 μηνών και μέχρι 72 
μήνες 

2,50% 

 

7.Καταβολή Τόκου: 

Ο τόκος καταβάλλεται μια φορά το χρόνο, τη 2α Οκτωβρίου κάθε έτους.  Η πρώτη καταβολή τόκου θα γίνει 
2α Οκτωβρίου 2020.  Ο υπολογισμός του τόκου γίνεται σύμφωνα με τον όρο 3.1 των Γενικών Όρων Έκδοσης. 
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8.Αποπληρωμή: 

Τα ομόλογα, τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 8 των Γενικών Όρων Έκδοσης, αποπληρώνονται 
στην ονομαστική τους αξία την 2α Οκτωβρίου 2025. 

Οι κάτοχοι δύνανται κατά οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα να αιτηθούν την πλήρη/ μερική αποπληρωμή του 
ομολόγου με προειδοποίηση 90 ημερολογιακών ημερών. 

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

10.Φορολογικό καθεστώς και εισφορές: 

Επιβάλλεται φορολογία και εισφορές στους τόκους, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

11.Παραλαβή Αιτήσεων: Αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν από τις 2 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2019.  
Διευκρινίζεται ότι το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους δύναται  να αποφασίσει τον τερματισμό της 
παραλαβής αιτήσεων πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας, εάν το συνολικό ποσό της εν λόγω 
σειράς έκδοσης έχει συμπληρωθεί πριν την εν λόγω ημερομηνία. Αιτήσεις οι οποίες θα αποστέλλονται 
ταχυδρομικώς θα πρέπει να παραλαμβάνονται τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την επίσημη 
ανάληψη του Μητρώου από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, το αργότερο μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2019. 

 

Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Λευκωσία 

23 Αυγούστου 2019 
 
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
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. 
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Αριθμός 

ΕΚΔΟΣΗ 

€5.000.000 

ΕΞΑΕΤΗ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΣΕΙΡΑ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ) 2019 ΛΗΞΗΣ 2025 

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 14 Μαϊου 2019 (επίσης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου 
Χρέους www.mof.gov.cy/pdmo). 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 

1.  Συνολική ονομαστική αξία:  

Μέχρι 5.000.000 ευρώ.  Νοείται ότι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους δύναται 
κατά την κρίση του, να αποδεχθεί ή όχι οποιοδήποτε ποσό υπερκάλυψης. 

 

2. To μέγιστο αποδεκτό ποσό ανά επενδυτή για τη συγκεκριμένη σειρά έκδοσης ομολόγων, καθορίζεται 

στις €200.000.  Διευκρινίζεται ότι, τα ποσά επένδυσης του κάθε επενδυτή σε οποιαδήποτε μερίδα επενδυτή 

που κατέχει στο ΧΑΚ (προσωπική και συνιδιοκτησίας), για τη συγκεκριμένη σειρά έκδοσης ομολόγων, θα 

συνυπολογίζονται και συνολικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις €200.000. 

3. Ημερομηνία έκδοσης: η ημερομηνία έναρξης της ισχύος των ομολόγων είναι η 1η Νοεμβρίου 2019.  

4. 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. 

 
5.Οι αγοραστές των ομολόγων θα πρέπει να καταβάλλουν το αντίτιμο της αξίας των ομολόγων με τη 
διενέργεια τραπεζικού εμβάσματος στο λογαριασμό της Κυβέρνησης στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 
με όνομα κατόχου Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας με αριθμό IBAN CY59 0010 0001 0000 0000 0600 1012 
(SWIFT code CBCYCY2N) επισυνάπτοντας στην αίτηση για αγορά ομολόγων, απόδειξη του εμβάσματος στην 
οποία να φαίνεται το όνομα του αιτητή.  

 

6.Τόκος: 

Ο τόκος ο οποίος καταβάλλεται είναι κλιμακωτά αυξανόμενος ανάλογα με το χρόνο κατοχής του ομολόγου 
από τον επενδυτή.  Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει το ετήσιο επιτόκιο που θα καταβάλλεται ανά περίοδο 
αναλόγως της περιόδου κατοχής του ομολόγου:  

 

Περίοδος κατοχής του ομολόγου 
Ετήσιο επιτόκιο ανά 
περίοδο 

Μέχρι 24 μήνες 1,75% 

Πέραν των 24 μηνών και μέχρι 48 
μήνες 

2,00 % 

Πέραν των 48 μηνών και μέχρι 60 
μήνες 

2,25% 

Πέραν των 60 μηνών και μέχρι 72 
μήνες 

2,50% 

 

7.Καταβολή Τόκου: 

Ο τόκος καταβάλλεται μια φορά το χρόνο, την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους.  Η πρώτη καταβολή τόκου θα γίνει 
την 2α  Νοεμβρίου 2020.  Ο υπολογισμός του τόκου γίνεται σύμφωνα με τον όρο 3.1 των Γενικών Όρων 
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Έκδοσης. 

8.Αποπληρωμή: 

Τα ομόλογα, τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 8 των Γενικών Όρων Έκδοσης, αποπληρώνονται 
στην ονομαστική τους αξία την 3η Νοεμβρίου 2025. 

Οι κάτοχοι δύνανται κατά οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα να αιτηθούν την πλήρη/ μερική αποπληρωμή του 
ομολόγου με προειδοποίηση 90 ημερολογιακών ημερών. 

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

10.Φορολογικό καθεστώς και εισφορές: 

Επιβάλλεται φορολογία και εισφορές στους τόκους, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

11.Παραλαβή Αιτήσεων: Αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν από τις 2 έως τις 18 Οκτωβρίου 2019.  
Διευκρινίζεται ότι το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους δύναται  να αποφασίσει τον τερματισμό της 
παραλαβής αιτήσεων πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας, εάν το συνολικό ποσό της εν λόγω 
σειράς έκδοσης έχει συμπληρωθεί πριν την εν λόγω ημερομηνία. Αιτήσεις οι οποίες θα αποστέλλονται 
ταχυδρομικώς θα πρέπει να παραλαμβάνονται τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την επίσημη 
ανάληψη του Μητρώου από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, το αργότερο μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2019. 

 

Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Λευκωσία 

27 Σεπτεμβρίου 2019 
 
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
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. 
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Αριθμός 

ΕΚΔΟΣΗ 

€5.000.000 

ΕΞΑΕΤΗ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΣΕΙΡΑ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ) 2019 ΛΗΞΗΣ 2025 

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 14 Μαϊου 2019 (επίσης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου 
Χρέους www.mof.gov.cy/pdmo). 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 

1. Συνολική ονομαστική αξία:  

Μέχρι 5.000.000 ευρώ.  Νοείται ότι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους δύναται 
κατά την κρίση του, να αποδεχθεί ή όχι οποιοδήποτε ποσό υπερκάλυψης. 

 

2. To μέγιστο αποδεκτό ποσό ανά επενδυτή για τη συγκεκριμένη σειρά έκδοσης ομολόγων, καθορίζεται 

στις €200.000.  Διευκρινίζεται ότι, τα ποσά επένδυσης του κάθε επενδυτή σε οποιαδήποτε μερίδα επενδυτή 

που κατέχει στο ΧΑΚ (προσωπική και συνιδιοκτησίας), για τη συγκεκριμένη σειρά έκδοσης ομολόγων, θα 

συνυπολογίζονται και συνολικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις €200.000. 

3. Ημερομηνία έκδοσης: η ημερομηνία έναρξης της ισχύος των ομολόγων είναι η 2η Δεκεμβρίου 2019.  

4. 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. 

 
5.Οι αγοραστές των ομολόγων θα πρέπει να καταβάλλουν το αντίτιμο της αξίας των ομολόγων με τη 
διενέργεια τραπεζικού εμβάσματος στο λογαριασμό της Κυβέρνησης στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 
με όνομα κατόχου Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας με αριθμό IBAN CY59 0010 0001 0000 0000 0600 1012 
(SWIFT code CBCYCY2N) επισυνάπτοντας στην αίτηση για αγορά ομολόγων, απόδειξη του εμβάσματος στην 
οποία να φαίνεται το όνομα του αιτητή.  

 

6.Τόκος: 

Ο τόκος ο οποίος καταβάλλεται είναι κλιμακωτά αυξανόμενος ανάλογα με το χρόνο κατοχής του ομολόγου 
από τον επενδυτή.  Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει το ετήσιο επιτόκιο που θα καταβάλλεται ανά περίοδο 
αναλόγως της περιόδου κατοχής του ομολόγου:  

 

Περίοδος κατοχής του ομολόγου 
Ετήσιο επιτόκιο ανά 
περίοδο 

Μέχρι 24 μήνες 1,75% 

Πέραν των 24 μηνών και μέχρι 48 
μήνες 

2,00 % 

Πέραν των 48 μηνών και μέχρι 60 
μήνες 

2,25% 

Πέραν των 60 μηνών και μέχρι 72 
μήνες 

2,50% 

 

7.Καταβολή Τόκου: 

Ο τόκος καταβάλλεται μια φορά το χρόνο, την 2α Δεκεμβρίου κάθε έτους.  Η πρώτη καταβολή τόκου θα γίνει 
την 2α Δεκεμβρίου 2020.  Ο υπολογισμός του τόκου γίνεται σύμφωνα με τον όρο 3.1 των Γενικών Όρων 
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Έκδοσης. 

8.Αποπληρωμή: 

Τα ομόλογα, τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 8 των Γενικών Όρων Έκδοσης, αποπληρώνονται 
στην ονομαστική τους αξία την 2α Δεκεμβρίου 2025. 

Οι κάτοχοι δύνανται κατά οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα να αιτηθούν την πλήρη/ μερική αποπληρωμή του 
ομολόγου με προειδοποίηση 90 ημερολογιακών ημερών. 

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

10.Φορολογικό καθεστώς και εισφορές: 

Επιβάλλεται φορολογία και εισφορές στους τόκους, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

11.Παραλαβή Αιτήσεων: Αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν από την 1η έως τις 20η Νοεμβρίου 2019.  
Διευκρινίζεται ότι το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους δύναται  να αποφασίσει τον τερματισμό της 
παραλαβής αιτήσεων πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας, εάν το συνολικό ποσό της εν λόγω 
σειράς έκδοσης έχει συμπληρωθεί πριν την εν λόγω ημερομηνία. Αιτήσεις οι οποίες θα αποστέλλονται 
ταχυδρομικώς θα πρέπει να παραλαμβάνονται τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την επίσημη 
ανάληψη του Μητρώου από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, το αργότερο μέχρι τις 21 Νοεμβρίου 2019. 

 

Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Λευκωσία 

25 Οκτωβρίου 2019 
 
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


