
Σημαντική Διευκρίνιση 
 

 

 

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν εκδοθεί από το Γραφείο Διαχείρισης 

Δημόσιου Χρέους, Υπουργείο Οικονομικών. Δεν συνιστούν και δεν πρέπει να 

εκλαμβάνονται ως επενδυτικές συμβουλές.  
 

Το έγγραφο αυτό, ή απόσπασμα 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 απόσπασμα 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΑΕΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 

1.    Τι είναι τα εξαετή κυβερνητικά ομόλογα για φυσικά πρόσωπα (εφεξής ομόλογα); 

Τα ομόλογα αυτά είναι ειδικά σχεδιασμένα για να καλύπτουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 

ενδιαφέρουν τα φυσικά πρόσωπα ως επενδυτές (απόδοση, ασφάλεια, ρευστότητα). 

 

2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ομολόγου; 

Το εν λόγω ομόλογο έχει διάρκεια 6 ετών αλλά με δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής με 

προειδοποίηση  προθεσμίας που καθορίζεται στους εκάστοτε Ειδικούς Όρους Έκδοσης.  

 

3. Ποιο είναι το επιτόκιο που θα φέρει το ομόλογο; 

 Το επιτόκιο κάθε σειράς έκδοσης καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους Έκδοσης της συγκεκριμένης 

σειράς και αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον χρόνο που ο επενδυτής έχει το ομόλογο στην κατοχή 

του. Ο τόκος πληρώνεται ετησίως και δεν κεφαλαιοποιείται. 

 

 

4.    Ποια είναι η φορολογία στην οποία υπόκεινται τα εν λόγω ομόλογα; 

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

 

5. Ποιος είναι ο ρόλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στα ομόλογα του δημοσίου για φυσικά 

πρόσωπα; 

Ο Εκδότης των ομολόγων είναι η Κυπριακή Δημοκρατία εκ μέρους της οποίας ενεργεί το Γραφείο 

Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, Υπουργείο Οικονομικών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Το ΧΑΚ έχει 

αναλάβει την διεκπεραίωση της διαδικασίας λήψης των αιτήσεων καθώς και την δημιουργία και τήρηση 

του αρχείου κατόχων. Τα ομόλογα δεν εισάγονται στο ΧΑΚ. 

 

6. Πότε μπορεί ένας επενδυτής να αγοράζει τα εν λόγω ομόλογα; 

Η έκδοση κάθε σειράς ομολόγων διενεργείται την πρώτη εργάσιμη ημέρα έκαστου μήνα έκδοσης. Το 

επενδυτικό κοινό δύναται να κάνει αίτηση για συγκεκριμένη σειρά έκδοσης κατά τον προηγούμενο 

μήνα. Οι σχετικοί όροι που διέπουν μια συγκεκριμένη σειρά έκδοσης, συμπεριλαμβανομένων των 

ημερομηνιών υποβολής αίτησης, ανακοινώνονται στους σχετικούς Ειδικούς Όρους Έκδοσης από το 

Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους. 

 

7. Ποιος οργανισμός εγκρίνει τις αιτήσεις; 

Οι αιτήσεις αξιολογούνται και εγκρίνονται/απορρίπτονται από το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου 

Χρέους.  

 

 

8. Ποια είναι η διαδικασία για την αγορά των ομολόγων; 

 

(α) Συμπλήρωση εντύπου αίτησης και επισύναψη σχετικών εγγράφων 

(i) Συμπλήρωση εντύπου αίτησης με απαραίτητα στοιχεία τον Αρ. Μερίδας και Αρ. 

Λογαριασμού Αξιών στο ΧΑΚ. 

Εάν ο αιτητής δεν διαθέτει Μερίδα στο ΧΑΚ, θα πρέπει οπωσδήποτε να ανοίξει Μερίδα, με την 

συμπλήρωση της Αίτησης Δημιουργίας Μερίδας. 

 



(ii) Επισυνημμένα έγγραφα (να σταλούν ή να παραδοθούν μαζί με το έντυπο αίτησης): 

 Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας. 

 Αντίγραφο λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (για επιβεβαίωση διεύθυνσης). 

 Τραπεζικό έντυπο/επιστολή στο οποίο να φαίνεται το ΙΒΑΝ και το BIC code του τραπεζικού 

λογαριασμού του αιτητή. 

Για την πληρωμή: Αντίγραφο κατάθεσης τραπεζικού εμβάσματος στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό 

στο όνομα της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας.  

 

(β) Υποβολή αίτησης 

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται:  

i. αυτοπροσώπως στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στα ειδικά διαμορφωμένα ταμεία που 

βρίσκονται στο ισόγειο μεταξύ των ωρών 08:00- 14:15 και 15:00 - 17:00 (Μάιος-Αύγουστος) , ή 

08:00- 14:30 και 15:00-18:00 (Σεπτέμβριος-Απρίλιος) ή 

ii.  Ταχυδρομικώς. Το σχετικό έντυπο μπορεί να σταλεί στην ακόλουθη διεύθυνση: Χρηματιστήριο 

Αξιών Κύπρου, Λεωφόρος Βύρωνος 71-73, 1096, Τ.Θ. 25427, Λευκωσία. 

Στις περιπτώσεις όπου οι αιτήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικώς, αυτές θα πρέπει να είναι σε πρωτότυπη 

μορφή και δεόντως υπογεγραμμένες και πιστοποιημένες από πιστοποιούντα υπάλληλο. 

Σημειώνεται επίσης ότι, για να θεωρείται εμπρόθεσμη η αίτηση θα πρέπει να φέρει σφραγίδα του 

ταχυδρομείου εντός της περιόδου υποβολής αιτήσεων, όπως καθορίζεται στους εκάστοτε Ειδικούς Όρους 

Έκδοσης. 

 

 
9. Υπάρχουν κάποια έξοδα που πρέπει να καταβάλει ο επενδυτής; 

Εάν δεν υπάρχει ήδη μερίδα στο ΧΑΚ, το κόστος ανοίγματος μερίδας είναι 10 ευρώ. Επίσης το ΧΑΚ 

χρεώνει ετησίως 0,003% στο σύνολο του υπολοίπου των στοιχείων της Μερίδας. 

 

10. Ποια είναι η διαδικασία πρόωρης αποπληρωμής των ομολόγων για φυσικά πρόσωπα; 

Ο επενδυτής μπορεί να προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή των ομολόγων που έχει στην κατοχή του 

συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση και υποβάλλοντας την στο ΧΑΚ. Εντός προθεσμίας που 

καθορίζεται στους εκάστοτε Ειδικούς Όρους Έκδοσης η Δημοκρατία θα καταβάλει το σχετικό ποσό με 

τους δεδουλευμένους τόκους, σύμφωνα με τις οδηγίες πληρωμής του επενδυτή, χωρίς οποιαδήποτε 

χρέωση. 

 

11. Με ποιο τρόπο θα πληρώνει η Κυπριακή Δημοκρατία τους τόκους και το κεφάλαιο 

(συμπεριλαμβανομένης και της πρόωρης αποπληρωμής); 

Όλες οι πληρωμές που σχετίζονται με τα εν λόγω ομόλογα για φυσικά πρόσωπα θα γίνονται μέσω 

τραπεζικού εμβάσματος σε λογαριασμό που καθορίζει ο επενδυτής στη σχετική αίτησή του. 

 

 

 

Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους Υπουργείο Οικονομικών 

 

Λευκωσία 
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