
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
 

ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
 
 

1 Οι παρόντες Γενικοί Όροι Έκδοσης Κυβερνητικών Ομολόγων με δημοπρασία διαβάζονται  µαζί µε τους εκάστοτε 
αντίστοιχους  Ειδικούς Όρους Έκδοσης.  
 
1(1) Νοείται ότι οι παρόντες Γενικοί Όροι Έκδοσης εφαρμόζονται στην περίπτωση εκδόσεων Κυβερνητικών Ομολόγων με 
τη μέθοδο της δημοπρασίας. 
 
1(2) Νοείται περαιτέρω ότι οι όροι «έκδοση», «πώληση», «αγορά» και «εξαγορά» που χρησιμοποιούνται στους παρόντες 
Όρους Έκδοσης, σημαίνουν και «επαναγορά» ή «ανταλλαγή» υφιστάμενων Ομολόγων με νέα Κυβερνητικά Ομόλογα.  
 
1(3) Οι εκδόσεις 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.  
 
1(4) Τα Ομόλογα εκδίδονται από το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, εκ μέρους και 
για λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας.  
 
1(5) Η έκδοση κάθε Σειράς Ομολόγων με δημοπρασία μπορεί να υλοποιείται  σε μια ή περισσότερες Τμηματικές Εκδόσεις 
και για κάθε τμηματική έκδοση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σχετική Ανακοίνωση.  
 
2 Προσφορές με δημοπρασία µπορούν να υποβληθούν τόσο από φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα.  Οι προσφορές 
υποβάλλονται μόνο μέσω τραπεζών και εγκεκριμένων εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών («επενδυτικές 
εταιρείες») και μόνο για ίδιο λογαριασμό, με εξαίρεση τις τράπεζες και τις επενδυτικές εταιρείες που μπορούν να υποβάλουν 
προσφορές και εκ μέρους πελατών.    Προσφορές εκ μέρους δύο ή περισσότερων προσώπων, που επιθυµούν την από 
κοινού  συζευκτικώς  κατοχή  Ομολόγων µπορούν να υπογράφονται από οποιονδήποτε ή οποιουσδήποτε τους από κοινού 
κατόχους.  Προσφορές από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, για την από κοινού διαζευκτικώς κατοχή  Ομολόγων, δεν θα 
γίνονται δεκτές.  
 
2(1) Σημειώνεται ότι σε περίπτωση υποβολής προσφοράς εκ μέρους και για λογαριασμό ανηλίκου, το προϊόν της 
επένδυσης μπορεί να πιστωθεί μόνο σε λογαριασμό στο όνομα του ανηλίκου εκτός εάν υπάρξει διαφορετική ρύθμιση με 
Διάταγμα Δικαστηρίου. 
 
2(2) Οι προσφορές θα υποβάλλονται για ελάχιστο ποσό €10.000 και πέραν του εν λόγω ελάχιστου ποσού, για 
πολλαπλάσια  των €1.000.  
 
2(3) Κάθε  προσφοροδότης θα πρέπει  να καθορίσει την ονοµαστική  αξία των Ομολόγων για τα οποία υποβάλλει 
προσφορά και την τιµή ανά €100 ονοµαστικής αξίας Ομολόγων στην οποία επιθυµεί να  αγοράσει τα Ομόλογα.  Η τιµή θα 
πρέπει να καθορίζεται στο πλησιέστερο   τέταρτο δεκαδικό του ευρώ για  κάθε  €100 ονοµαστικής αξίας Ομολόγων.   
 
2(4) Ο υπολογισμός της απόδοσης των Ομολόγων γίνεται με τη μέθοδο «ACTUAL/360». 
 
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 Ομολόγων και της ηµεροµηνίας έκδοσης τους ή σε περίπτωση που η 
προσφορά δεν γίνεται δεκτή, της επιστροφής στον προσφοροδότη του ποσού που καταβλήθηκε κατά την υποβολή της 
προσφοράς. 
 
2(6). Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους διατηρεί το δικαίωµα όπως απαιτεί αποδεικτικά στοιχεία για την ταυτότητα 
οποιουδήποτε προσφοροδότη για τα Ομόλογα ή οποιουδήποτε προσώπου για το οποίο ο προσφοροδότης 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 προσφορά ή να  ακυρώσει  την 
πώληση των Ομολόγων στον προσφοροδότη και  να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη ενέργεια. 
 
2(8). Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους θα γνωστοποιεί µε Ανακοίνωση, τη  συνολική ονοµαστική αξία και την τιμή 
των Ομολόγων για τα οποία  έγιναν  αποδεκτές προσφορές με δημοπρασία.  
 
2(9) Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους έχει το απόλυτο δικαίωµα να αποδεχθεί ή να απορρίψει προσφορές με 
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δημοπρασία είτε για ολόκληρο το ποσό της προσφοράς είτε για µέρος του ή μεγαλύτερο του ανακοινωθέντος ποσού και η 
απόφασή του είναι τελεσίδικη. Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους διατηρεί το δικαίωµα να µη δεκτεί  τη  ψηλότερη 
ή οποιαδήποτε προσφορά και να καθορίσει  το  συνολικό  ποσό  των  Ομολόγων  τα  οποία  θα  εκδοθούν  κατά  τη 
συγκεκριµένη έκδοση. 
 
2(10) Προσφορές µπορούν να υποβληθούν είτε ως ανταγωνιστικές προσφορές είτε ως µη-ανταγωνιστικές. 
 

(i) Ανταγωνιστικές προσφορές είναι οι προσφορές που θα σηµανθούν από τον προσφοροδότη ως 
«ανταγωνιστικές προσφορές» και στις οποίες ο προσφοροδότης θα καθορίσει την τιµή στην οποία είναι 
διατεθειµένος να αγοράσει τα Ομόλογα.  Οι ανταγωνιστικές προσφορές θα ταξινοµούνται µε φθίνουσα σειρά µε 
βάση την τιµή της προσφοράς.  Θα γίνονται δεκτές είτε πλήρως είτε εν µέρει, µόνον οι προσφορές στις οποίες η 
τιµή που καθορίζεται είναι ίση ή ψηλότερη της τιµής που θα κρίνεται αποδεκτή γι' αυτό το σκοπό.  Οι υπόλοιπες 
προσφορές θα απορρίπτονται. 
 
(ii) Μη-ανταγωνιστικές προσφορές είναι οι προσφορές που θα υποβάλλονται από τον προσφοροδότη ειδικά  
σηµειωµένες γι' αυτό το σκοπό ως «µη-ανταγωνιστικές προσφορές» και στις οποίες ο προσφοροδότης δεν θα 
καθορίζει την τιµή την οποία θα ήταν πρόθυµος να καταβάλει για αγορά των Ομολόγων. Με την υποβολή µη- 
ανταγωνιστικής  προσφοράς  ο  προσφοροδότης  δηλώνει   την  πρόθεσή  του  να αγοράσει  Ομόλογα  στη µέση 
τιµή που καθορίζεται σταθµικά για όλες τις προσφορές που έχουν υποβληθεί ως ανταγωνιστικές και έχουν γίνει 
αποδεκτές. 
 
(iii) Οι προσφοροδότες δεσµεύονται µε τις προσφορές που υποβάλλουν ότι η προσφορά τους παραµένει σε ισχύ 
µέχρι τη λήψη της νενοµισµένης απόφασης για την κατανοµή των Ομολόγων στους προσφοροδότες και ότι θα 
αποδεχθούν την αγορά των  Ομολόγων ως η ανωτέρω κατανοµή είτε στην  τιµή  της  προσφοράς  τους  (για  
ανταγωνιστικές  προσφορές)  είτε  στη  µέση σταθµική τιµή (για µη-ανταγωνιστικές προσφορές). 
 
(iv) Κάθε  προσφοροδότης θα πρέπει να καθορίσει την ονοµαστική αξία των Ομολόγων για τα οποία υποβάλλει 
προσφορά. 
 
(v) Προσφοροδότες που υποβάλλουν ανταγωνιστικές προσφορές θα πρέπει να δηλώνουν  επίσης και την τιµή 
ανά €100 ονοµαστική αξία Ομολόγων στην οποία επιθυµούν  να  αγοράσουν Ομόλογα.  Η τιµή θα  πρέπει να 
καθορίζεται στο πλησιέστερο τέταρτο δεκαδικό του ευρώ για  κάθε  €100 ονοµαστική  αξία  Ομολόγων.  Προσφορές 
σε οποιαδήποτε άλλη τιµή θα ανάγονται  στο πλησιέστερο τέταρτο δεκαδικό του ευρώ.  Ανταγωνιστικές προσφορές 
στις οποίες δεν δηλώνεται η τιµή ανά €100 ονοµαστική αξία Ομολόγων θα αγνοούνται και οι αιτήσεις θα θεωρούνται 
ως άκυρες και µη ληφθείσες. 
 
(vi) Κάθε  αίτηση δύναται να είναι στη βάση είτε ανταγωνιστικής είτε µη- ανταγωνιστικής προσφοράς αλλά όχι και 
µε τους δυο τρόπους. Κάθε αιτητής δύναται να υποβάλει  πέραν της µιας αίτησης για την ίδια έκδοση.  ∆ηλαδή, 
κάθε αιτητής δικαιούται να υποβάλει µια ή  πέραν της µιας ανταγωνιστικής προσφοράς ή και από  τους  δυο  τύπους  
προσφορών  εφόσον   δεν  αναμειγνύει  τους  δυο  τύπους προσφοράς στην ίδια αίτηση. 
 

2(11) Η πληρωμή για αγορά των Ομολόγων θα διενεργείται με τον εξής τρόπο:  
 
(i) Αιτήσεις των τραπεζών για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό πελατών τους θα πρέπει να συνοδεύονται 
από εντολή-εξουσιοδότηση των τραπεζών προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για τη χρέωση, κατά την 
έκδοση των Ομολόγων, του λογαριασμού Ελάχιστων Αποθεματικών τον οποίο τηρούν στην Κεντρική Τράπεζα 
στην τιμή αγοράς των Ομολόγων όπως αυτή τελικά διαμορφώνεται στη δημοπρασία από το Γραφείο Διαχείρισης 
Δημόσιου Χρέους είτε με ανταγωνιστικές προσφορές είτε με μη-ανταγωνιστικές προσφορές, ανάλογα με την 
περίπτωση και για ταυτόχρονη πίστωση του Γενικού Κυβερνητικού Λογαριασμού Δημοπρασιών (6001012) – 
Government General Auction Account (Swift code:CBCYCY2N  IBAN: CY59 0010 0001 0000 0000 0600 1012) 
της Κυβέρνησης στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Οι τράπεζες θα πρέπει να φροντίζουν ώστε οι αναγκαίοι 
πόροι για την αγορά των Ομολόγων να υπάρχουν στον λογαριασμό τους στην Κεντρική Τράπεζα την ημέρα 
έκδοσης των Ομολόγων, το αργότερο μέχρι τις 10:00 π.μ. Οι τράπεζες οι οποίες δεν διατηρούν λογαριασμό 
Ελάχιστων Αποθεματικών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, πρέπει να προχωρούν στην έγκαιρη πληρωμή των 
Ομολόγων με διενέργεια ηλεκτρονικού τραπεζικού εμβάσματος στον Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό 
Δημοπρασιών 6001012 – Government General Auction Account (Swift code:CBCYCY2N  IBAN: CY59 0010 0001 
0000 0000 0600 1012) της Κυβέρνησης στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στο TARGET 2, το αργότερο μέχρι 
τις 10:00 π.μ. κατά την ημέρα της έκδοσης. 
 
(ii) Οι Εγκεκριμένες Επενδυτικές Εταιρείες, οι οποίες υποβάλλουν προσφορές για ίδιο λογαριασμό και για 
λογαριασμό πελατών τους θα πρέπει να πιστώνουν το αντίστοιχο ποσό των προσφορών τους για αγορά ομολόγων 
στον Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό Δημοπρασιών 6001012 - Government General Auction Account (Swift 
code:CBCYCY2N  IBAN: CY59 0010 0001 0000 0000 0600 1012) της Κυβέρνησης στην Κεντρική Τράπεζα της 
Κύπρου στο TARGET 2, τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την ημέρα έκδοσης των Ομολόγων. 
 
(iii) Σε περίπτωση κατά την οποία τα απαραίτητα κεφάλαια για πληρωμή Ομολόγων δεν καταβληθούν σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στους όρους 2(11)i και 2(11)ii τότε με εντολές του Γραφείου Διαχείρισης Χρέους τα εν 
λόγω ομόλογα παγοποιούνται και διαγράφονται την επόμενη εργάσιμη μέρα. 
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3 Ο τόκος θα καταβάλλεται μια φορά το χρόνο, στην ηµεροµηνία που καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους Έκδοσης. 
 
3(1) Αναφορικά µε Ομόλογα που είναι καταχωρισµένα στο Μητρώο Κατόχων στο όνοµα ενός κατόχου, ισχύουν οι εξής 
όροι: 
 
   (i) Η καταβολή του τόκου θα εµβάζεται σε τραπεζικό λογαριασµό  ή  λογαριασµό σε συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα που 
ο κάτοχος θα υποδείξει σύµφωνα µε γραπτές οδηγίες του κατόχου προς το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους. 
 
   (ii) Ο κάτοχος µπορεί, εάν επιθυµεί, να ορίσει αντιπρόσωπο στον λογαριασμό του οποίου θα εμβάζεται ο τόκος. 
 
   (iii) Η  πίστωση  λογαριασµού σε τράπεζα ή συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα, σύµφωνα µε τις υποπαραγράφους 3(1)(i) 
και 3(1)(ii), ισοδυναµεί µε απόδειξη είσπραξης του τόκου  από το δικαιούχο και απαλλάσσει την Κυπριακή Δημοκρατία από 
οποιαδήποτε ευθύνη για την πληρωµή. 
 
3(2) Αναφορικά µε Ομόλογα που είναι καταχωρισµένα στο Μητρώο Κατόχων, στο όνοµα από κοινού συζευτικώς κατόχων, 
ισχύουν οι εξής όροι: 
 
   (i) Σε περίπτωση όπου τα Ομόλογα είναι εγγεγραµµένα στο όνοµα από κοινού συζευκτικώς κατόχων, οι οδηγίες των 
κατόχων αναφορικά  µε  την  καταβολή  του  τόκου  πρέπει  να υπογράφονται από όλους τους κατόχους. 
 
   (ii) Η  καταβολή  του  τόκου  θα εµβάζεται  σε  τραπεζικό  λογαριασµό  ή  λογαριασµό  σε συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα, 
που οι κάτοχοι θα υποδείξουν µε γραπτές οδηγίες προς το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους. Το ενημερωτικό  δελτίο  
κατάθεσης  θα  αποστέλλεται  στον  κάτοχο  το όνοµα  του  οποίου φαίνεται πρώτο στο Μητρώο Κατόχων εκτός όπου 
ισχύουν άλλες οδηγίες των κατόχων. 
 
   (iii) Οι από κοινού συζευτικώς κάτοχοι µπορούν, εάν επιθυµούν, να ορίσουν αντιπρόσωπο στον λογαριασμό του οποίου 
θα εμβάζεται ο τόκος. 
 
   (iv) Η πίστωση λογαριασµού σε τράπεζα ή συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα, σύµφωνα µε τις παραγραφούς 3(2)(i), 3(2)(ii) 
και 3(2)(iii) ισοδυναµεί µε απόδειξη είσπραξης του τόκου από τους δικαιούχους και απαλλάσσει την Κυπριακή Δημοκρατία 
από  οποιαδήποτε  ευθύνη  για  την πληρωµή. 
 
3(3) Νοείται πάντοτε ότι, σε περίπτωση ανήλικου κατόχου Ομολόγων, ο τόκος θα εμβάζεται μόνο σε λογαριασμό στο όνομα 
του ανηλίκου εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε σχετικό Διάταγμα Δικαστηρίου. 
 
4 Τα Ομόλογα θα είναι καταχωρισµένα στο όνοµα των  δικαιούχων  σε  Μητρώο  που  θα  τηρεί  το Χρηματιστήριο Αξιών 
Κύπρου. Μεταβίβαση των Κυβερνητικών Ομολόγων µπορεί να γίνεται για ποσό €1000 ή πολλαπλάσιό του. Η εµπορία  
στο  Χρηµατιστήριο  Αξιών  Κύπρου  θα  γίνεται  όπως  καθορίζεται  στην παράγραφο 7 πιο κάτω. 
 
4(1) Οι µεταβιβάσεις Ομολόγων εγγεγραµµένων στο όνοµα από κοινού συζευκτικώς κατόχων θα διενεργούνται κατόπιν 
γραπτής αίτησης όλων των από κοινού εγγεγραµµένων κατόχων. 
 
4(2) Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση κυβερνητικών Ομολόγων που είναι εγγεγραμμένα στο όνομα ανηλίκου, εκτός εάν 
προβλέπεται διαφορετικά σε Διάταγμα Δικαστηρίου.   
 
4(3) Η ενεχυρίαση Ομολόγου επιτρέπεται.  Νοείται ότι σε περίπτωση ανηλίκου κατόχου Ομολόγων η ενεχυρίαση των 
Ομολόγων επιτρέπεται μόνο κατόπιν σχετικού Διατάγματος Δικαστηρίου. 
 
4(4) Η μεταβίβαση κυβερνητικών Ομολόγων γίνεται με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. 
 
5 Η φορολογική μεταχείριση των Ομολόγων καθορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.  
 
5(1) Έκτακτη αμυντική εισφορά επιβάλλεται μόνο αναφορικά με εισοδήματα ατόμων και εταιρειών που είναι κάτοικοι 
Κύπρου για σκοπούς και σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής φορολογικής νομοθεσίας. 
 
 
5(2) Για την καταχώριση στο Μητρώο Κατόχων και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού δεν θα καταβάλλονται 
οποιαδήποτε δικαιώµατα. 
 
5(3) Συµφωνίες για την αγορά, πώληση, επαναγορά, ανταλλαγή και µεταβίβαση των Ομολόγων δεν χρειάζονται 
χαρτοσήµανση. 
 
6 Τα 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 συµφωνία µε τους κατόχους. 
 
6(1) Εξασφάλιση: Το κεφάλαιο και ο τόκος για τα Ομόλογα θα επιβαρύνουν το Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας και θα έχουν 
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την ίδια σειρά προτεραιότητας όπως και τα υπόλοιπα δάνεια της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 
7 Τα Ομόλογα δύνανται να εισαχθούν  µε  απόφαση  του  Υπουργού Οικονοµικών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και 
οι συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται σε τιµές που θα καθορίζονται από την προσφορά και τη ζήτηση στο  Χρηµατιστήριο.  
Αγορές και πωλήσεις µπορούν να πραγματοποιούνται για πολλαπλάσια των €1000. 
 
7(1) Μετά την έκδοση των Ομολόγων και ύστερα από συμφωνία με τους κατόχους τους, τα Ομόλογα δύναται να 
επαναγοράζονται ή ανταλλάσσονται από το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους πριν από τη λήξη τους και να 
ακυρώνονται.  Νοείται ότι, στην περίπτωση από κοινού συζευτικώς κατόχων Ομολόγων, εξαγορές ή επαναγορές των 
Ομολόγων θα διενεργούνται μόνο κατόπιν γραπτής αίτησης ή συμφωνίας όλων των από κοινού κατόχων. 
 
7(2) Τα Ομόλογα αυτά αποτελούν εγκεκριµένες επενδύσεις για Ταµεία Επιτρόπων σύµφωνα µε το άρθρο 4 του  περί 
Επιτρόπων  (Trustee) Νόµου (Κεφ. 193). 
 
8 Σκοπός της Έκδοσης: Το προϊόν της έκδοσης των Ομολόγων θα πιστωθεί στο Πάγιο Ταμείο της  ∆ηµοκρατίας και θα 
χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του άρθρου 7(2) των περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους Νόμων του 2012 και 
2013. 
 
9 Εντεταλµένοι Εκδότες: Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, Υπουργείο Οικονομικών. 
 
10 Έναρξη Ισχύος: Οι παρόντες Γενικοί Όροι Έκδοσης Κυβερνητικών Ομολόγων τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία 
δημοσίευσης τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.   
 

----------------------------------------------------------- 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

   Λευκωσία 
                         11 Δεκεμβρίου 2015 


