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ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ  
 

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Έκδοσης Γραμματίων του Δημοσίου διαβάζονται  μαζί  µε  τους  εκάστοτε αντίστοιχους  
Ειδικούς  Όρους  Έκδοσης  Γραμματίων του Δημοσίου. 
 
Οι εκδόσεις Γραμματίων του Δημοσίου 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 Γραμμάτια του Δημοσίου εκδίδονται από το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, 
εκ μέρους και για λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 
1. Προσφορές Γραμματίων του Δημοσίου (τα Γραμμάτια) μπορούν να υποβληθούν είτε μέσω δημοπρασίας ως 

ανταγωνιστικές ή ως μη-ανταγωνιστικές ή με ιδιωτική τοποθέτηση.  
 
2. Ανταγωνιστικές 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 Γραμμάτια. 
Οι ανταγωνιστικές προσφορές θα ταξινομούνται με φθίνουσα σειρά με βάση την τιμή της προσφοράς και 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 για αυτό το σκοπό  και για τη συγκεκριμένη έκδοση, από το Γραφείο Διαχείρισης 
Δημόσιου Χρέους. Οι υπόλοιπες προσφορές θα απορρίπτονται. 

 
3. Μη-ανταγωνιστικές προσφορές είναι οι προσφορές που θα υποβάλλονται από τον προσφοροδότη ειδικά 

σημειωμένες για αυτό τον σκοπό ως «μη-ανταγωνιστικές» και στις οποίες ο προσφοροδότης δεν θα καθορίζει την 
τιμή την οποία θα ήταν πρόθυμος να καταβάλει για αγορά των Γραμματίων. Με την υποβολή μη-ανταγωνιστικής 
προσφοράς ο προσφοροδότης δηλώνει την πρόθεση του να αγοράσει Γραμμάτια στη μέση τιμή που καθορίζεται 
σταθμικά για όλες τις προσφορές που έχουν υποβληθεί ως ανταγωνιστικές και έχουν γίνει αποδεκτές από το 
Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους. 

 
4. Οι προσφορές Γραμματίων του Δημοσίου θα υποβάλλονται για ελάχιστο ποσό 500.000 ευρώ και πέραν τούτου για 

πολλαπλάσια των 100.000 ευρώ. Οι προσφοροδότες δεσμεύονται με τις προσφορές που υποβάλλουν ότι η 
προσφορά τους παραμένει σε ισχύ μέχρι την λήψη της νενομισμένης απόφασης από το Γραφείο Διαχείρισης 
Δημόσιου Χρέους για την κατανομή των Γραμματίων στους προσφοροδότες και ότι θα αποδεχθούν την αγορά των 
Γραμματίων ως η ανωτέρω κατανομή είτε στην τιμή της προσφοράς τους (για ανταγωνιστικές προσφορές)  είτε στη 
μέση σταθμική τιμή που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 πιο πάνω (για μη-ανταγωνιστικές προσφορές). 
 

5. Κάθε προσφοροδότης θα πρέπει να καθορίσει την ονομαστική αξία των Γραμματίων για τα οποία υποβάλλει 
προσφορά.  

 
6. Προσφοροδότες που υποβάλλουν ανταγωνιστικές προσφορές θα πρέπει να δηλώνουν επίσης και την τιμή ανά 

1.000 ευρώ ονομαστική αξία Γραμματίων στην οποία επιθυμούν να αγοράσουν Γραμμάτια. Η τιμή θα πρέπει να 
καθορίζεται στο πλησιέστερο εκατοστό του σεντ του ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ ονομαστική αξία Γραμματίων(4 
δεκαδικά). Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλη τιμή θα ανάγονται στο πλησιέστερο εκατοστό του σεντ του ευρώ (4 
δεκαδικά). Ανταγωνιστικές προσφορές στις οποίες δεν δηλώνεται η τιμή ανά 1.000 ευρώ ονομαστική αξία 
Γραμματίων του Δημοσίου θα αγνοούνται και οι αιτήσεις θα θεωρούνται ως άκυρες και μη ληφθείσες.  

 
7. Ο καθορισμός της απόδοσης των γραμματίων γίνεται με την μέθοδο ACTUAL/360. 

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

εργάσιμη ημέρα. 
 
9. Κάθε αίτηση δύναται να είναι στη βάση είτε ανταγωνιστικής είτε μη-ανταγωνιστικής προσφοράς αλλά όχι και με τους 

δύο τρόπους. Κάθε αιτητής δύναται να υποβάλει πέραν της μιας αίτησης για την ίδια έκδοση. Δηλαδή, κάθε αιτητής 
δικαιούται να υποβάλει είτε μια ή πέραν της μιας ανταγωνιστικής προσφοράς είτε και από τους δύο τύπους 
προσφορών εφόσον δεν αναμειγνύει τους δύο τύπους προσφοράς πάνω στην ίδια αίτηση.  

 
10. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο για ίδιο λογαριασμό, με εξαίρεση  τις τράπεζες που μπορούν να 

υποβάλουν προσφορές εκ μέρους των ιδίων και για λογαριασμό των πελατών τους.  
 



11. Η πληρωμή για αγορά των Γραμματίων θα διενεργείται με τον εξής τρόπο: 
11.1. Εξαιρουμένων των τραπεζών που ενεργούν για ίδιο λογαριασμό, κατά το χρόνο της αίτησης θα πρέπει να 

καταβάλλεται με έμβασμα στον Λογαριασμό 6001012 – Government Auction Account (IBAN CY59 0010 0001 
0000 0000 0600 1012) της Κυβέρνησης στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για μεν τις ανταγωνιστικές 
προσφορές το ποσό της προσφοράς για τα αιτούμενα Γραμμάτια και για τις μη-ανταγωνιστικές προσφορές το 
ποσό της ονομαστικής αξίας των αιτούμενων Γραμματίων.  

 
11.2. Αιτήσεις των τραπεζών για ίδιο λογαριασμό, αντί της καταβολής του ποσού ως ανωτέρω, θα πρέπει να έχουν  

εντολή-εξουσιοδότηση προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για τη χρέωση, κατά την έκδοση των 
Γραμματίων, του λογαριασμού  Ελάχιστων Αποθεματικών τον οποίο τηρούν στην Κεντρική Τράπεζα στην τιμή 
αγοράς των Γραμματίων όπως αυτή τελικά διαμορφώνεται 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 (6001010). Οι τράπεζες θα πρέπει να 
φροντίζουν ώστε οι αναγκαίοι πόροι για την αγορά των Γραμματίων να υπάρχουν στον λογαριασμό τους στην 
Κεντρική Τράπεζα την ημέρα έκδοσης των Γραμματίων, το αργότερο μέχρι τις 08:30 π.μ. Οι τράπεζες οι οποίες 
ενεργούν για ίδιο λογαριασμό αλλά δεν διατηρούν λογαριασμό Ελάχιστων Αποθεματικών στην Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου, πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, μαζί με την αίτηση 
τους, εγγυητική επιστολή με την οποία θα δηλώνεται η δέσμευση τους για την έγκαιρη πληρωμή των 
Γραμματίων με διενέργεια ηλεκτρονικού τραπεζικού εμβάσματος στον Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό 
6001010 – Government General Account (Swift code:CBCYCY2N  IBAN: CY16 0010 0001 0000 0000 0600 
1010) της Κυβέρνησης στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στο TARGET 2, το αργότερο μέχρι τις 08:30 π.μ. 
κατά την ημέρα της έκδοσης.  

 
12. Προσφορές δύνανται να υποβάλλονται είτε μέσω του συστήματος Bloomberg είτε στο τηλεομοιότυπο με αρ. 

22605020 με χρήση των ειδικών εντύπων, αλλά όχι και στα δύο συστήματα. 
 

13. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν καταβάλλει τόκους ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή κεφαλαίου για την περίοδο που 
μεσολαβεί μεταξύ της λήψης της προσφοράς και της ημερομηνίας έκδοσης των Γραμματίων ή, σε περίπτωση που η 
προσφορά δεν γίνεται δεκτή, της επιστροφής στον προσφοροδότη του ποσού που καταβλήθηκε κατά την υποβολή 
της προσφοράς. 

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

οποιουδήποτε προσφοροδότη για τα Γραμμάτια ή οποιουδήποτε προσώπου για το οποίο ο προσφοροδότης ενεργεί 
ως αντιπρόσωπος τους.  

 
15. 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 Γραμματίων στον προσφοροδότη και να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη 
ενέργεια.  

 
16. Η ακύρωση οποιασδήποτε πώλησης Γραμματίων για οποιοδήποτε λόγο δεν θα επηρεάσει την καθορισθείσα μη-

ανταγωνιστική τιμή για την συγκεκριμένη έκδοση.  
 
17. Την ημέρα που λήγουν οι προσφορές ή το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών θα σταλεί σχετική γνωστοποίηση 

στα πρόσωπα των οποίων οι προσφορές γίνονται δεκτές για όλο το ποσό ή μέρος αυτού. Γνωστοποίηση επίσης θα 
σταλεί στα πρόσωπα των οποίων οι προσφορές δεν έχουν γίνει δεκτές και θα επιστραφούν, ανάλογα με την 
περίπτωση, τα ποσά τα οποία έχουν καταβάλει μαζί με τις προσφορές τους. Η γνωστοποίηση γίνεται, το 
συντομότερο δυνατό, από τηλεφώνου και ακολουθεί επιβεβαίωση με τηλεομοιότυπο. 

 
18. Σε περίπτωση δημοπρασίας, το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους θα ανακοινώσει με δημόσια γνωστοποίηση η 

οποία θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ή/και θα δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, τη συνολική ονομαστική αξία 
των Γραμματίων για τα οποία έγιναν αποδεκτές προσφορές, την κατώτατη και ανώτατη τιμή οι οποίες έχουν γίνει 
δεκτές για την πώληση Γραμματίων και τη μέση σταθμική τιμή στην οποία θα γίνουν οι πωλήσεις Γραμματίων για 
αιτητές που έχουν υποβάλει μη-ανταγωνιστικές προσφορές.  

 
19. Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους έχει το απόλυτο δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει προσφορές είτε 

για ολόκληρο το ποσό της προσφοράς είτε για μέρος του και η απόφαση του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου 
Χρέους είναι τελεσίδικη.  Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί την 
ψηλότερη ή οποιαδήποτε προσφορά και να καθορίσει το συνολικό ποσό των Γραμματίων τα οποία θα εκδοθούν 
κατά τη συγκεκριμένη έκδοση. Νοείται πάντοτε ότι, ο Προϊστάμενος του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 
διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί οποιοδήποτε τυχόν ποσό υπερκάλυψης πέραν του ονομαστικού ποσού έκδοσης, 
κατά την απόλυτη κρίση του.  

 
20. Νοείται ότι, κατόπιν συμφωνίας με τους κατόχους τους, τα εν λόγω Γραμμάτια του Δημοσίου δύνανται να 

επαναγοράζονται από το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους πριν από τη λήξη τους και να ακυρώνονται. 
 



21. Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει, κατά την απόλυτη κρίση του, τη 
συχνότητα με την οποία θα ζητούνται προσφορές, το συνολικό ποσό της έκδοσης, τις ημερομηνίες έκδοσης και 
λήξης και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με τα Γραμμάτια αυτά.  

 
22. Τα Γραμμάτια θα είναι ονομαστικά και η μεταβίβαση τους μπορεί να γίνει για ποσό 1.000 ευρώ ή πολλαπλάσιο του.  
 
23. Τα Γραμμάτια δύνανται να εισαχθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 

και όλες οι συναλλαγές στην δευτερογενή αγορά θα διεκπεραιώνονται μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.  
 

24. Φορολογική Μεταχείριση: 
 
(α)   Ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.  
 
(β)  Έκτακτη αμυντική εισφορά επιβάλλεται μόνο αναφορικά με εισοδήματα κατόχων που είναι κάτοικοι Κύπρου. 
 
 

25.  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 γραμματίων του Δημοσίου δεν χρειάζονται χαρτοσήμανση. 
 

26. Εξασφάλιση: Η αποπληρωμή των Γραμματίων του Δημοσίου θα επιβαρύνει το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και θα 
έχει την ίδια σειρά προτεραιότητας αποπληρωμής όπως και ο υπόλοιπος δανεισμός της Κυβέρνησης της 
Δημοκρατίας.  
 

27. Έναρξη Ισχύος: Οι παρόντες Γενικοί Όροι Έκδοσης Γραμματίων του Δημοσίου τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία 
δημοσίευσης τους.  
 

 
 
 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
23 Ιανουαρίου 2015 
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