
 
 
 
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
 

Οι εκδόσεις Κρατικών Ονοµαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως γίνονται σύµφωνα µε τους περί ∆ανείου 
(Ανάπτυξις) Νόµους του 1968 µέχρι 2003 και τους περί ∆ανείου (Ανάπτυξις) Κανονισµούς του 1969 µέχρι 2010 

 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 
ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

 
Οι παρόντες Γενικοί Όροι Έκδοσης Κρατικών Ονοµαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως (ΚΟΧΑ) διαβάζονται  µαζί  µε  
τους  αντίστοιχους  Ειδικούς  Όρους  Έκδοσης  των Κρατικών Ονοµαστικών  Χρεογράφων Αναπτύξεως που 
εκδίδονται από την 26η  Μαϊου 2011. 
 
1. Έκδοση  Σειράς:  Η  έκδοση  κάθε  Σειράς  ΚΟΧΑ θα  υλοποιείται  µε  τη  µέθοδο  της δηµοπρασίας, σε 
Τµηµατικές Εκδόσεις. Για  κάθε  Τµηµατική Έκδοση κάθε Σειράς, θα  δηµοσιεύεται  στην  Επίσηµη  Εφηµερίδα  της 
∆ηµοκρατίας σχετική Ανακοίνωση. 
 
2. Υποβολή και Αξιολόγηση Προσφορών: Προσφορές µπορούν να υποβληθούν τόσο από  φυσικά όσο και από 
νοµικά πρόσωπα, σύµφωνα µε τις πρόνοιες των σχετικών  Ανακοινώσεων.  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  χρεογράφων µπορούν να 
υπογράφονται από οποιονδήποτε ή οποιουσδήποτε τους από κοινού κατόχους.   Προσφορές από δύο ή 
περισσότερα πρόσωπα, που επιθυµούν την από κοινού διαζευκτικώς κατοχή χρεογράφων, δεν θα γίνονται δεκτές 
ούτε θα λαµβάνονται υπόψη εάν στους προσφοροδότες περιλαµβάνονται ανήλικοι. 
 
2.1. Προσφορές µπορούν να υποβληθούν είτε ως ανταγωνιστικές προσφορές είτε ως µη-ανταγωνιστικές 
προσφορές. 
 
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 χρεόγραφα. 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. 
 
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 χρεογράφων. Με την υποβολή µη- 
ανταγωνιστικής  προσφοράς  ο  προσφοροδότης  δηλώνει   την  πρόθεσή  του  να αγοράσει  χρεόγραφα  στη  µέση  
τιµή  που  καθορίζεται  σταθµικά  για   όλες  τις προσφορές που έχουν υποβληθεί ως ανταγωνιστικές και έχουν γίνει 
αποδεκτές. 
 
2.2. Οι προσφορές θα υποβάλλονται για ελάχιστο ποσό €500.000 και πέραν τούτου για πολλαπλάσια  των €50.000. 
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 χρεογράφων στους προσφοροδότες και ότι θα 
αποδεχθούν την αγορά των  χρεογράφων ως η ανωτέρω κατανοµή είτε στην  τιµή  της  προσφοράς  τους  (για  
ανταγωνιστικές  προσφορές)  είτε  στη  µέση σταθµική τιµή που καθορίζεται σύµφωνα µε την παρά. 2.1. (για µη-
ανταγωνιστικές προσφορές). 
 
2.3. Κάθε  προσφοροδότης  θα  πρέπει  να  καθορίσει  την  ονοµαστική  αξία  των χρεογράφων για τα οποία 
υποβάλλει προσφορά. 
 
2.4. Προσφοροδότες που υποβάλλουν ανταγωνιστικές προσφορές θα πρέπει να δηλώνουν  επίσης και την τιµή ανά 
€1000 ονοµαστική αξία χρεογράφων στην οποία επιθυµούν  να  αγοράσουν   χρεόγραφα.  Η  τιµή  θα  πρέπει  να  
καθορίζεται  στο πλησιέστερο  σεντ  για  κάθε  €1000  ονοµαστική  αξία  χρεογράφων.  Προσφορές  σε οποιαδήποτε  
άλλη  τιµή  θα  ανάγονται  στο   πλησιέστερο  σεντ.  Ανταγωνιστικές προσφορές στις οποίες δεν δηλώνεται η τιµή 
ανά €1000 ονοµαστική αξία χρεογράφων θα αγνοούνται και οι αιτήσεις θα θεωρούνται ως άκυρες και µη ληφθείσες. 
 
2.5. 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 υποβάλλει µια ή  πέραν της µιας ανταγωνιστικής προσφοράς ή και από  τους  δυο  
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τύπους  προσφορών  εφόσον   δεν  αναµιγνύει  τους  δυο  τύπους προσφοράς πάνω στην ίδια αίτηση. 
 
2.6. 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. 
 
2.7. Εξαιρουµένων των τραπεζών που ενεργούν για ίδιο λογαριασµό, κατά το χρόνο της αίτησης θα πρέπει να 
καταβάλλεται µε τραπεζικό 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 χρεόγραφα και για τις µη-ανταγωνιστικές προσφορές το ποσό 
της ονοµαστικής αξίας των αιτούµενων χρεογράφων. 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 χρεογράφων, του λογαριασµού  Ελάχιστων Αποθεµατικών τον οποίο 
τηρούν στην Κεντρική Τράπεζα στην τιµή αγοράς των χρεογράφων όπως αυτή τελικά διαµορφώνεται από το 
Υπουργείο Οικονοµικών 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 χρεογράφων να υπάρχουν στον λογαριασµό τους στην 
Κεντρική Τράπεζα την ηµέρα έκδοσης των χρεογράφων, 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 Υπουργείο Οικονοµικών, µαζί µε την αίτηση τους, εγγυητική επιστολή µε την 
οποία θα δηλώνεται η δέσµευση τους για την έγκαιρη πληρωµή των χρεογράφων µε διενέργεια ηλεκτρονικού 
τραπεζικού εµβάσµατος στον Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασµό 6001010 – Government General Account (IBAN 
CY59 0010 0001 0000 0000 0600 1010) της Κυβέρνησης στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στο TARGET 2 
(SWIFT BIC CBCYCY2NACC) το αργότερο µέχρι τις 08:30 π.µ. κατά την ηµέρα της έκδοσης. 
 
2.8.  Για προσφορές που υποβάλλονται µε καταβολή του ποσού µε τραπεζικό έµβασµα, θα γίνεται επιστροφή 
ολόκληρου του ποσού για όσους υπέβαλαν προσφορές (ανταγωνιστικές ή µη-ανταγωνιστικές) που δεν έγιναν 
δεκτές.  Για όσους υπέβαλαν µη-ανταγωνιστικές προσφορές που έγιναν αποδεκτές, αν η µη-ανταγωνιστική τιµή είναι 
χαµηλότερη από το ποσό που καταβλήθηκε από τον προσφοροδότη για κάθε €1000 ονοµαστική αξία χρεογράφων, 
θα επιστρέφεται το υπόλοιπο του ποσού που καταβλήθηκε. Τα επιστρεπτέα χρηµατικά ποσά προς τον 
προσφοροδότη, θα επιστρέφονται στον τραπεζικό λογαριασµό από τον οποίο έχουν εµβασθεί.  
 
2.9.  Αν η µη-ανταγωνιστική τιµή είναι ψηλότερη από το ποσό που καταβλήθηκε από τον  προσφοροδότη για κάθε 
€1000 ονοµαστική αξία χρεογράφων, αιτητές των οποίων  οι   µη-ανταγωνιστικές  προσφορές  γίνονται  αποδεκτές  
θα  κληθούν  να καταβάλουν τη διαφορά  µεταξύ της µη-ανταγωνιστικής τιµής και του ποσού που καταβλήθηκε.   
 
2.10. Το Υπουργείο Οικονοµικών δεν καταβάλλει τόκους ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή κεφαλαίου για την περίοδο 
που µεσολαβεί µεταξύ της λήψης της προσφοράς και της ηµεροµηνίας έκδοσης των χρεογράφων ή σε περίπτωση 
που η προσφορά δεν γίνεται δεκτή, της επιστροφής στον προσφοροδότη του ποσού που καταβλήθηκε κατά την 
υποβολή της προσφοράς. 
 
2.11. Το Υπουργείο Οικονοµικών  διατηρεί  το  δικαίωµα  όπως  απαιτεί αποδεικτικά   στοιχεία  για  την  ταυτότητα  
οποιουδήποτε  προσφοροδότη  για  τα χρεόγραφα ή οποιουδήποτε προσώπου για το οποίο ο προσφοροδότης 
ενεργεί ως αντιπρόσωπός  του. 
 
2.12. Σε περίπτωση µη παροχής των αποδεικτικών στοιχείων που ζητούνται από το Υπουργείο Οικονοµικών  ή αν 
δεν δοθούν έγκαιρα ή αν δεν θεωρούνται, κατά την απόλυτη  κρίση  του Υπουργείου Οικονοµικών,  ικανοποιητικά,  
το Υπουργείο Οικονοµικών    δύναται να  απορρίψει  την προσφορά  ή  να  ακυρώσει  την πώληση των χρεογράφων 
στον προσφοροδότη και  να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη ενέργεια. 
 
2.13. Η ακύρωση οποιασδήποτε πώλησης χρεογράφων για οποιοδήποτε λόγο δε θα επηρεάσει την καθορισθείσα 
µη-ανταγωνιστική τιµή για τη συγκεκριµένη έκδοση. 
 
2.14. Την ηµέρα που λήγουν οι προσφορές ή το αργότερο εντός δύο εργάσιµων ηµερών θα σταλεί σχετική 
γνωστοποίηση στα πρόσωπα των οποίων οι προσφορές έχουν γίνει 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, ποσά τα οποία έχουν καταβάλει µαζί µε τις προσφορές τους. Η 
γνωστοποίηση γίνεται το συντοµότερο δυνατό µε τηλεοµοιότυπο  ή αν δεν υπάρχει, µε συστηµένη επιστολή στη 
διεύθυνση που έχει δηλώσει ο αιτητής. 
 
2.15. Το Υπουργείο Οικονοµικών θα γνωστοποιεί µε δηµόσια Ανακοίνωση η οποία  θα  δηµοσιεύεται  στην  Επίσηµη  
Εφηµερίδα  της  ∆ηµοκρατίας  τη  συνολική ονοµαστική αξία των  χρεογράφων για τα οποία έχουν υποβληθεί 
προσφορές, τη συνολική  ονοµαστική  αξία  των   χρεογράφων  για  τα  οποία  έγιναν  αποδεκτές προσφορές, την 
κατώτατη και ανώτατη τιµή οι  οποίες έχουν γίνει δεκτές για την πώληση χρεογράφων και τη µέση σταθµική τιµή 
στην οποία θα γίνουν οι πωλήσεις χρεογράφων  για  αιτητές  που  έχουν  υποβάλει  µη-ανταγωνιστικές  προσφορές.  
Οι Ανακοινώσεις  θα  προωθούνται  για  δηµοσίευση/ παρουσίαση  στα  Μέσα  Μαζικής Ενηµέρωσης. 
 
2.16. Το Υπουργείο Οικονοµικών έχει το απόλυτο δικαίωµα να αποδεχθεί ή να απορρίψει προσφορές είτε για 
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ολόκληρο το ποσό της προσφοράς είτε για µέρος του και η απόφαση του Υπουργείου είναι τελεσίδικη. Το Υπουργείο 
Οικονοµικών διατηρεί το δικαίωµα να µη δεκτεί  την  ψηλότερη ή οποιαδήποτε προσφορά και να καθορίσει  το  
συνολικό  ποσό  των  χρεογράφων  τα  οποία  θα  εκδοθούν  κατά  τη συγκεκριµένη έκδοση. 
 
3. Τιµή Έκδοσης: Η τιµή έκδοσης για κάθε αιτητή θα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στην 
Ανακοίνωση για την προσφορά των χρεογράφων µε δηµοπρασία. 
 
4. Καταβολή Τόκου: 
 
(α) Ο τόκος θα καταβάλλεται µια φορά το χρόνο, στην ηµεροµηνία που καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους Έκδοσης. 
 
(β) Αναφορικά µε χρεόγραφα που είναι καταχωρισµένα στο Μητρώο Κατόχων στο όνοµα ενός κατόχου, ισχύουν οι 
εξής όροι: 
 
   (i) Τρόπος καταβολής του τόκου: Η καταβολή του τόκου θα θα εµβάζεται σε τραπεζικό λογαριασµό  ή  λογαριασµό 
σε συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα που ο κάτοχος θα υποδείξει σύµφωνα µε γραπτές οδηγίες του κατόχου προς το 
Υπουργείο Οικονοµικών. 
 
   (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 4(β)(i) και 4(β)(ii) ισοδυναµεί µε απόδειξη είσπραξης του τόκου  από 
το δικαιούχο και απαλλάσσει το Υπουργείο Οικονοµικών από οποιαδήποτε ευθύνη για την πληρωµή. 
 
(γ) Αναφορικά µε χρεόγραφα που είναι καταχωρισµένα στο Μητρώο Κατόχων στο όνοµα από κοινού κατόχων 
ισχύουν οι εξής όροι: 
 
   (i) Oδηγίες κατόχων: Σε περίπτωση όπου το χρεόγραφο είναι εγγεγραµµένο 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 το χρεόγραφο είναι εγγεγραµµένο 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 
Υπουργείο Οικονοµικών . 
   Το ενηµερωτικό  δελτίο  κατάθεσης  θα  αποστέλλεται  στον  κάτοχο  το όνοµα  του  οποίου φαίνεται πρώτο στο 
Μητρώο Κατόχων εκτός όπου ισχύουν άλλες οδηγίες. 
 
   (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 4(γ)(ii) και 4(γ)(iii) ισοδυναµεί µε απόδειξη είσπραξης του τόκου από 
το δικαιούχο και απαλλάσσει το Υπουργείο Οικονοµικών  από  οποιαδήποτε  ευθύνη  για  την πληρωµή. 
 
5. Εντεταλµένοι Εκδότες: Υπουργείο Οικονοµικών. 
 
6. Σκοπός της Έκδοσης: Το προϊόν της έκδοσης των χρεογράφων θα καταβληθεί στο Πάγιο Ταµείο της  
∆ηµοκρατίας.   
 
7. Εγγραφή και Μεταβίβαση: Τα χρεόγραφα θα είναι καταχωρισµένα στο όνοµα των  δικαιούχων  σε  Μητρώο  που  
θα  τηρεί  το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Μεταβίβαση των χρεογράφων µπορεί να γίνεται για ποσό €1000 ή 
πολλαπλάσιό του. Η εµπορία  στο  Χρηµατιστήριο  Αξιών  Κύπρου  θα  γίνεται  όπως  καθορίζεται  στην παράγραφο 
12 πιο κάτω. 
 
Οι µεταβιβάσεις χρεογράφων εγγεγραµµένων στο όνοµα από κοινού συζευκτικώς κατόχων θα διενεργούνται κατόπιν   
γραπτής αίτησης όλων των από κοινού εγγεγραµµένων κατόχων, ενώ οι µεταβιβάσεις χρεογράφων εγγεγραµµένων 
στο όνοµα από κοινού διαζευκτικώς κατόχων θα διενεργούνται κατόπιν γραπτής αίτησης οποιουδήποτε ή 
οποιωνδήποτε των από κοινού εγγεγραµµένων κατόχων. 
 
8. Φορολογική Μεταχείριση: 
 
(α) Ο  τόκος  που  κερδίζεται  από  φυσικά  πρόσωπα  απαλλάσσεται  από φόρο εισοδήµατος χωρίς περιορισµό. 
 
(β) Ο τόκος που κερδίζεται από νοµικά πρόσωπα υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος. 
 
(γ) Το πλεόνασµα από τη διάθεση χρεογράφων που είναι εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 



 4 

απαλλάσσεται από φορολογία. 
 
(δ) Ο τόκος που κερδίζεται υπόκειται σε παρακράτηση έκτακτης εισφοράς για την Άµυνα, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία. 
 
9. 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 και µεταβίβαση των υπό έκδοση χρεογράφων δεν χρειάζονται 
χαρτοσήµανση. 
 
10. Αποπληρωµή: Τα χρεόγραφα 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. 
 
11. Εξασφάλιση: Το κεφάλαιο και ο τόκος για τα χρεόγραφα θα επιβαρύνουν το Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας και 
θα έχουν την ίδια σειρά προτεραιότητας όπως και τα λοιπά δάνεια της Κυβέρνησης. 
 
12.  ∆οσοληψίες:  Τα  χρεόγραφα  θα  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 χρεογράφων, 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 χρεόγραφα δύναται να επαναγοράζονται από το 
Υπουργείο Οικονοµικών πριν από τη λήξη τους και να ακυρώνονται. 
 
Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση υπερκάλυψης της ονοµαστικής αξίας της έκδοσης µιας Σειράς χρεογράφων η 
οποία καθορίζεται στους εκάστοτε ειδικούς όρους Έκδοσης ή στη σχετική Ανακοίνωση, ο Υπουργός Οικονοµικών 
δύναται να αποδεχθεί οποιοδήποτε ποσό υπερκάλυψης. 
 
13. Επιπρόσθετοι Όροι: Τα χρεόγραφα αυτά υπόκεινται στις πρόνοιες των περί ∆ανείου (Ανάπτυξις) Νόµων, των 
Κανονισµών που εκδόθηκαν µε βάση  τους   Νόµους  αυτούς  και  των  αντίστοιχων  Ειδικών  Όρων  Έκδοσης.   
 
14. Τα χρεόγραφα αυτά αποτελούν εγκεκριµένες επενδύσεις για Ταµεία Επιτρόπων σύµφωνα µε το άρθρο 4 του  
περί Επιτρόπων  (Trustee) Νόµου (Κεφ. 193). 
 
15. Αντίγραφα  των  Γενικών  Όρων  Έκδοσης, των  Ειδικών  Όρων Έκδοσης, της σχετικής Ανακοίνωσης, και  
έντυπα  για  υποβολή  προσφορών διατίθενται  από  το Υπουργείο Οικονοµικών και από την ιστοσελίδα του 
Γραφείου ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους/ Υπουργείο Οικονοµικών, www.mof.gov.cy/pdmo.  
 
 
 
      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
(Γραφείο ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Χρέους) 
                    Λευκωσία 
                26 Μαϊου 2011 
 
 

 


