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Εκδόσεις Κυβερνητικών Οµολόγων µε Ιδιωτική Τοποθέτηση 
 
 

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Έκδοσης Κυβερνητικών Οµολόγων διαβάζονται  µαζί  µε  τους  εκάστοτε αντίστοιχους  
Ειδικούς  Όρους  Έκδοσης  Κυβερνητικών Οµολόγων.  
 
Νοείται ότι οι παρόντες Γενικοί Όροι εφαρµόζονται στην περίπτωση εκδόσεων Κυβερνητικών Οµολόγων µε τη µέθοδο 
της ιδιωτικής τοποθέτησης.  
 
Νοείται περαιτέρω ότι οι όροι «έκδοση», «πώληση», «αγορά» και «εξαγορά» που χρησιµοποιούνται στους παρόντες 
Όρους Έκδοσης, σηµαίνουν και «επαναγορά» ή «ανταλλαγή» υφιστάµενων Κυβερνητικών Οµολόγων µε νέα 
Κυβερνητικά Οµόλογα.  
 
Τα Κυβερνητικά Οµόλογα εκδίδονται από το Γραφείο ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Χρέους του Υπουργείου Οικονοµικών, εκ 
µέρους και για λογαριασµό της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  
 
1. Έκδοση  Σειράς:  Η  έκδοση  κάθε  Σειράς  Κυβερνητικών Οµολόγων µε ιδιωτική τοποθέτηση µπορεί να υλοποιείται  
σε µια ή περισσότερες Τµηµατικές Εκδόσεις.  
 
2. Υποβολή και Αξιολόγηση Προσφορών µε ιδιωτική τοποθέτηση: Προσφορές µπορούν να υποβληθούν τόσο από  
φυσικά όσο και από νοµικά πρόσωπα.  Προσφορές µπορούν να υποβληθούν µόνο µέσω τραπεζών ή εγκεκριµένων 
χρηµατιστηριακών γραφείων. Προσφορές  από  δύο  ή περισσότερα  πρόσωπα,  που επιθυµούν  την  από  κοινού  
συζευκτικώς   ή  διαζευκτικώς  κατοχή  Κυβερνητικών Οµολόγων µπορούν να υπογράφονται από οποιονδήποτε ή 
οποιουσδήποτε τους από κοινού κατόχους.   Προσφορές από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, που επιθυµούν την από 
κοινού διαζευκτικώς κατοχή Κυβερνητικών Οµολόγων, δεν θα γίνονται δεκτές ούτε θα λαµβάνονται υπόψη εάν στους 
προσφοροδότες περιλαµβάνονται ανήλικοι.  
 
2.1. Οι προσφορές θα υποβάλλονται για ελάχιστο ποσό €10.000 και πέραν του εν λόγω ελάχιστου ποσού, για 
πολλαπλάσια  των €1.000.  
 
2.2. Κάθε  προσφοροδότης  θα  πρέπει  να  καθορίσει  την  ονοµαστική  αξία  των Κυβερνητικών Οµολόγων για τα οποία 
υποβάλλει προσφορά και την τιµή ανά €1000 ονοµαστική αξία Κυβερνητικών Οµολόγων στην οποία επιθυµούν  να  
αγοράσουν   τα Οµόλογα.  Η  τιµή  θα  πρέπει  να  καθορίζεται  στο πλησιέστερο  σεντ  για  κάθε  €1000  ονοµαστική  
αξία  Κυβερνητικών Οµολόγων.   
 
2.3. Προσφορές µπορούν να υποβληθούν µόνο για ίδιο λογαριασµό, µε εξαίρεση τις τράπεζες και  εγκεκριµένα 
χρηµατιστηριακά γραφεία που µπορούν να διαβιβάσουν προσφορές και εκ µέρους και για λογαριασµό των πελατών 
τους. 
 
2.4. Οι αγοραστές των Κυβερνητικών Οµολόγων θα πρέπει να καταβάλλουν το αντίτιµο της αξίας των οµολόγων, µε 
διενέργεια ηλεκτρονικού τραπεζικού εµβάσµατος στον Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασµό 6001010 – Government General 
Account (IBAN CY16 0010 0001 0000 0000 0600 1010) της Κυβέρνησης στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στο 
TARGET 2 (SWIFT code CBCYCY2N).  
 
2.5. Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία 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 των Κυβερνητικών Οµολόγων 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 ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Χρέους διατηρεί  το  δικαίωµα  όπως  απαιτεί αποδεικτικά   στοιχεία  για  την  
ταυτότητα  οποιουδήποτε  προσφοροδότη  για  τα Κυβερνητικά 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 ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου 
Χρέους ή αν δεν δοθούν έγκαιρα ή αν δεν θεωρούνται, κατά την απόλυτη  κρίση  του Γραφείου ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου 
Χρέους,  ικανοποιητικά,  το Γραφείο ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Χρέους δύναται να  απορρίψει  την προσφορά  ή  να  
ακυρώσει  την πώληση των Κυβερνητικών Οµολόγων στον προσφοροδότη και  να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη 
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κατάλληλη ενέργεια. 
 
2.8. Για προσφορές µέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, το Γραφείο ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Χρέους θα γνωστοποιεί µε 
Ανακοίνωση, τη  συνολική ονοµαστική αξία και την τιµή των  Κυβερνητικών Οµολόγων για τα οποία  έγιναν  αποδεκτές 
προσφορές.  
 
2.9. Το Γραφείο ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Χρέους έχει το απόλυτο δικαίωµα να αποδεχθεί ή να απορρίψει προσφορές είτε 
για ολόκληρο το ποσό της προσφοράς είτε για µέρος του και η απόφασή του είναι τελεσίδικη. Το Γραφείο ∆ιαχείρισης 
∆ηµόσιου Χρέους διατηρεί το δικαίωµα να µη δεκτεί  τη  ψηλότερη ή οποιαδήποτε προσφορά και να καθορίσει  το  
συνολικό  ποσό  των  Κυβερνητικών Οµολόγων  τα  οποία  θα  εκδοθούν  κατά  τη συγκεκριµένη έκδοση. 
 
3. Καταβολή Τόκου: 
 
(α) Ο τόκος θα καταβάλλεται µια φορά το χρόνο, στην ηµεροµηνία που καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους Έκδοσης. 
 
(β) Αναφορικά µε Κυβερνητικά Οµόλογα που είναι καταχωρισµένα στο Μητρώο Κατόχων στο όνοµα ενός κατόχου, 
ισχύουν οι εξής όροι: 
 
   (i) Τρόπος καταβολής του τόκου: Η καταβολή του τόκου θα εµβάζεται σε τραπεζικό λογαριασµό  ή  λογαριασµό σε 
συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα που ο κάτοχος θα υποδείξει σύµφωνα µε γραπτές οδηγίες του κατόχου προς το Γραφείο 
∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Χρέους. 
 
   (ii) Έµβασµα τόκου σε αντιπρόσωπο κατόχου: Ο κάτοχος µπορεί, εάν επιθυµεί, να ορίσει αντιπρόσωπο στον 
λογαριασµό του οποίου θα εµβάζεται ο τόκος. 
 
   (iii) Απόδειξη  είσπραξης  του  τόκου  από  το  δικαιούχο:  Η  πίστωση  λογαριασµού σε τράπεζα ή συνεργατικό 
πιστωτικό ίδρυµα, σύµφωνα µε την παράγραφο 3(β)(i) και 3(β)(ii), ισοδυναµεί µε απόδειξη είσπραξης του τόκου  από το 
δικαιούχο και απαλλάσσει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία από οποιαδήποτε ευθύνη για την πληρωµή. 
 
(γ) Αναφορικά µε Κυβερνητικά Οµόλογα που είναι καταχωρισµένα στο Μητρώο Κατόχων, στο όνοµα από κοινού 
κατόχων, ισχύουν οι εξής όροι: 
 
   (i) Oδηγίες κατόχων: Σε περίπτωση όπου τα Κυβερνητικά 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, ενώ όπου τα Κυβερνητικά Οµόλογα είναι εγγεγραµµένα στο όνοµα από κοινού διαζευκτικώς 
κατόχων οδηγίες µπορούν  να  δοθούν  από  οποιονδήποτε  κάτοχο  οι  οποίες  όµως δεσµεύουν όλους τους κατόχους. 
 
   (ii) Τρόπος  καταβολής  του  τόκου: Η  καταβολή  του  τόκου  θα εµβάζεται  σε  τραπεζικό  λογαριασµό  ή  λογαριασµό  
σε συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα, που οι κάτοχοι θα υποδείξουν µε γραπτές οδηγίες προς το Γραφείο ∆ιαχείρισης 
∆ηµόσιου 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) Έµβασµα τόκου σε αντιπρόσωπο κατόχου: Οι από κοινού κάτοχοι µπορούν, εάν επιθυµούν, να ορίσουν 
αντιπρόσωπο στον λογαριασµό του οποίου θα εµβάζεται ο τόκος. 
 
   (iv) Απόδειξη είσπραξης του τόκου από το δικαιούχο: Η πίστωση λογαριασµού σε τράπεζα ή συνεργατικό πιστωτικό 
ίδρυµα, σύµφωνα µε την παράγραφο 3(γ)(ii) και 3(γ)(iii) ισοδυναµεί µε απόδειξη είσπραξης του τόκου από το δικαιούχο 
και απαλλάσσει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία από  οποιαδήποτε  ευθύνη  για  την πληρωµή. 
 
4. Εντεταλµένοι Εκδότες: Γραφείο ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Χρέους, Υπουργείο Οικονοµικών. 
 
5. Σκοπός της Έκδοσης: Το προϊόν της έκδοσης των Κυβερνητικών Οµολόγων θα πιστωθεί στο Πάγιο Ταµείο της  
∆ηµοκρατίας και θα χρησιµοποιηθεί για τους σκοπούς του άρθρου 7(2) του περί της ∆ιαχείρισης του ∆ηµόσιου Χρέους 
Νόµου του 2012. 
 
6. Εγγραφή και Μεταβίβαση: Τα Κυβερνητικά 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 11 πιο κάτω. 
 
Οι µεταβιβάσεις Κυβερνητικών Οµολόγων εγγεγραµµένων στο όνοµα από κοινού συζευκτικώς κατόχων θα διενεργούνται 
κατόπιν γραπτής αίτησης όλων των από κοινού εγγεγραµµένων κατόχων, ενώ οι µεταβιβάσεις Κυβερνητικών Οµολόγων 
εγγεγραµµένων στο όνοµα από κοινού διαζευκτικώς κατόχων θα διενεργούνται κατόπιν γραπτής αίτησης οποιουδήποτε 
ή οποιωνδήποτε των από κοινού εγγεγραµµένων κατόχων. 
 
7. Φορολογική Μεταχείριση: 
 
(α)   Ανάλογα µε την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία.  
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(β)  Έκτακτη αµυντική εισφορά επιβάλλεται µόνο αναφορικά µε εισοδήµατα ατόµων και εταιρειών που είναι κάτοικοι 
Κύπρου. 
 
8. Απαλλαγή από Τέλη και ∆ικαιώµατα: 
 
(α) Για την καταχώριση στο Μητρώο Κατόχων και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού δεν θα καταβάλλονται 
οποιαδήποτε δικαιώµατα. 
 
(β) Συµφωνίες για την αγορά, πώληση, επαναγορά, ανταλλαγή και µεταβίβαση των υπό έκδοση Κυβερνητικών 
Οµολόγων δεν χρειάζονται χαρτοσήµανση. 
 
9. Αποπληρωµή: Τα Κυβερνητικά Οµόλογα θα αποπληρωθούν στην ονοµαστική τους αξία στη λήξη τους, εφόσον δεν θα 
έχουν προηγουµένως ακυρωθεί είτε λόγω εξαγοράς είτε µετά από συµφωνία µε τους κατόχους. 
 
10. Εξασφάλιση: Το κεφάλαιο και ο τόκος για τα Κυβερνητικά Οµόλογα θα επιβαρύνουν το Πάγιο Ταµείο της 
∆ηµοκρατίας και θα έχουν την ίδια σειρά προτεραιότητας όπως και τα υπόλοιπα δάνεια της Κυβέρνησης. 
 
11.  ∆οσοληψίες:  Τα  Κυβερνητικά 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 γίνονται για πολλαπλάσια των €1000. 
 
Νοείται ότι µετά την έκδοση Κυβερνητικών Οµολόγων, αγορές ή εξαργυρώσεις στο όνοµα από κοινού συζευκτικώς 
κατόχων θα διενεργούνται µόνο κατόπιν γραπτής αίτησης όλων των από κοινού κατόχων, ενώ αγορές ή εξαργυρώσεις 
στο όνοµα από κοινού διαζευκτικώς κατόχων  θα  µπορούν  να  διενεργούνται  κατόπιν  γραπτής  αίτησης  
οποιουδήποτε  ή οποιωνδήποτε των από κοινού κατόχων. 
 
Νοείται ότι, κατόπιν συµφωνίας µε τους κατόχους τους, τα εν λόγω Οµόλογα δύναται να επαναγοράζονται ή 
ανταλλάσσονται από το Γραφείο ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Χρέους πριν από τη λήξη τους και να ακυρώνονται. 
 
12. Τα Οµόλογα αυτά αποτελούν εγκεκριµένες επενδύσεις για Ταµεία Επιτρόπων σύµφωνα µε το άρθρο 4 του  περί 
Επιτρόπων  (Trustee) Νόµου (Κεφ. 193). 
 
13. Έναρξη Ισχύος: Οι παρόντες Γενικοί Όροι Έκδοσης Κυβερνητικών Οµολόγων τίθενται σε ισχύ από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης τους στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.   
 

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

      ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 
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