
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 1999 

 

Συνοπτικός  

τίτλος. 

103(Ι) του 1989 

  12(Ι) του 1996 

  24(Ι) του 1997 

  75(Ι) του 1999. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γραμματίων του 

Κυπριακού Δημοσίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Γραμματίων του Κυπριακού 

Δημοσίου Νόμους του 1989 έως 1999 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Γραμματίων του 

Κυπριακού Δημοσίου Νόμοι του 1989 έως 2008. 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

ένθεση, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων 

ορισμών: 

 

«‘Άυλα Γραμμάτια του Δημοσίου’ σημαίνει Γραμμάτια του 

Δημοσίου τα οποία εκδίδονται δυνάμει του παρόντος 

Νόμου, χωρίς να συνοδεύονται από την έκδοση 

πιστοποιητικού κατόχου∙ 

 

‘Γραμμάτια του Κυπριακού Δημοσίου’ ή, κατά ταυτόσημη 

έννοια, ‘Γραμμάτια του Δημοσίου’ ή ‘Γραμμάτια’ σημαίνει 

Γραμμάτια του Κυπριακού Δημοσίου που εκδίδονται 

δυνάμει του παρόντος Νόμου∙ 

 

‘Έντιτλα Γραμμάτια του Δημοσίου’ σημαίνει Γραμμάτια του 

Δημοσίου, τα οποία εκδίδονται δυνάμει του παρόντος 

Νόμου και συνοδεύονται από την έκδοση πιστοποιητικού 

κατόχου∙ 

 

‘εργάσιμη ημέρα’ σημαίνει – 

 

(α) στην περίπτωση Γραμματίων του Κυπριακού 

Δημοσίου σε ευρώ, ημέρα κατά την οποία το 

σύστημα πληρωμών TARGET2 είναι ανοικτό για το 

διακανονισμό συναλλαγών, και 
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(β) στην περίπτωση Γραμματίων του Κυπριακού 

Δημοσίου σε οποιοδήποτε νόμισμα, εκτός από το 

ευρώ, ημέρα, πλην του Σαββάτου και της Κυριακής, 

κατά την οποία οι τράπεζες και οι αγορές 

συναλλάγματος είναι ανοικτές για συναλλαγές στο 

κύριο χρηματοοικονομικό κέντρο για το 

συγκεκριμένο νόμισμα∙ 

 

‘σύστημα πληρωμών TARGET2’ σημαίνει το Διευρωπαϊκό 

Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς 

Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο». 

 

Τροποποίηση  

του άρθρου 3 

του βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (3) με το ακόλουθο νέο εδάφιο (3), 

καθώς και με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (4): 

 

«(3) Τα Γραμμάτια του Δημοσίου, που εκδίδονται 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (1), 

εκφράζονται στο νόμισμα της Δημοκρατίας. 

 

(4) Η Τράπεζα διαχειρίζεται, εκ μέρους και για 

λογαριασμό της Κυβέρνησης, την έκδοση και όλα 

τα συναφή προς την έκδοση, διάθεση και 

αποπληρωμή θέματα, σχετικά με τα Γραμμάτια του 

Δημοσίου, τηρουμένων οποιωνδήποτε οδηγιών ή 

όρων τους οποίους ορίζει ο Υπουργός 

Οικονομικών.». 

 

Τροποποίηση  

του άρθρου 4 

του βασικού  

νόμου. 

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 

 

 «(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, οποτεδήποτε κρίνει 

αυτό σκόπιμο, να εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να συνάπτει 

εκ μέρους και για λογαριασμό της Δημοκρατίας δάνεια, 
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απευθείας ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της 

στο εξωτερικό, με έκδοση Γραμματίων του Κυπριακού 

Δημοσίου, είτε στο νόμισμα της Δημοκρατίας, είτε σε ξένο 

νόμισμα ή ξένα νομίσματα.»∙ 

 

(β) με την αναρίθμηση των εδαφίων (2), (3) και (4) σε (3), (4) 

και (5), αντίστοιχα∙ 

 

(γ) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (2): 

 

«(2) Για έκδοση Γραμματίων του Δημοσίου στο 

εξωτερικό, στο νόμισμα της Δημοκρατίας τα ποσά 

δεν μπορούν να υπερβαίνουν στο σύνολό τους το 

ύψος του ποσού που καθορίζεται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ για έκδοση Γραμματίων 

του Δημοσίου σε ξένο νόμισμα ή ξένα νομίσματα, 

τα ποσά δεν μπορούν να υπερβαίνουν στο σύνολό 

τους το ύψος του ποσού που καθορίζεται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Βουλή 

των Αντιπροσώπων.» και 

 

(δ) με τη διαγραφή του εδαφίου (5) όπως έχει πιο πάνω 

αναριθμηθεί και την αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 

 

«(5) Η Τράπεζα καταρτίζει και υποβάλλει στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, μέσω του Υπουργού Οικονομικών, 

εξάμηνη έκθεση σε σχέση με τα δάνεια που συνάπτει με 

έκδοση Γραμματίων του Δημοσίου στο εξωτερικό σε ξένο 

νόμισμα ή ξένα νομίσματα.». 

 

Τροποποίηση  

του άρθρου 5  

του βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

(α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου του με τον 

ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: 
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 «Ονομαστική αξία, λήξη και αποπληρωμή των 

 Γραμματίων του Δημοσίου.»∙  

 

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το  ακόλουθο νέο 

εδάφιο (1): 

 

 «(1) Κάθε Γραμμάτιο του Δημοσίου που εκδίδεται δυνάμει 

των διατάξεων του παρόντος Νόμου έχει ονομαστική αξία 

χιλίων (1.000) νομισματικών μονάδων ή πολλαπλάσια των 

χιλίων (1.000) νομισματικών μονάδων και είναι 

αποπληρωτέο στην ονομαστική του αξία στη λήξη του, 

εφόσον δεν θα έχει ακυρωθεί, είτε λόγω εξαγοράς είτε μετά 

από συμφωνία με τον κάτοχό του.» και 

 

(γ) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του εδαφίου (2) 

με άνω και κάτω τελεία και την, αμέσως μετά, προσθήκη της 

ακόλουθης επιφύλαξης: 

 

 «Νοείται ότι, σε περίπτωση που η ημερομηνία 

αποπληρωμής δεν είναι εργάσιμη ημέρα, η αποπληρωμή 

διενεργείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, εκτός στις 

περιπτώσεις που προβλέπεται διαφορετικά στα έγγραφα 

που διέπουν τη συγκεκριμένη έκδοση.». 

 

Τροποποίηση  

του άρθρου 7  

του βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (2) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 

«(2) Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της τιμής 

αποπληρωμής των Γραμματίων του Δημοσίου, που 

αντιπροσωπεύει προμήθειες και οποιαδήποτε άλλα 

έξοδα ή ποσά που σχετίζονται με την έκδοση των 

εν λόγω Γραμματίων και, στην περίπτωση 

Γραμματίων με διάρκεια ίση ή μικρότερη του ενός 

έτους, τον καταβλητέο τόκο, καθώς επίσης και ο 

καταβλητέος τόκος στην περίπτωση Γραμματίων με 

διάρκεια πέραν του ενός έτους, επιβαρύνουν το 

Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και εμφανίζονται 
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κάτω από τα αντίστοιχα άρθρα του Κεφαλαίου 

«Δημόσιο Χρέος» του Προϋπολογισμού της 

Δημοκρατίας.». 

 

Αντικατάσταση του 

άρθρου 8 

του βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

«Ακύρωση 

αποπληρωθέντων  

Γραμματίων. 

 

8. Τα Γραμμάτια του Δημοσίου 

αποπληρώνονται κατά την καθορισμένη 

ημερομηνία αποπληρωμής τους ως 

ακολούθως: 

 

(α) Έντιτλα Γραμμάτια του Δημοσίου 

αποπληρώνονται με την παράδοσή των 

τίτλων στην Τράπεζα ή στους 

εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της για 

ακύρωση ή σύμφωνα με άλλες διευθετήσεις 

που η Τράπεζα, κατά την κρίση της, ήθελε 

υιοθετήσει, στα πλαίσια των εκάστοτε 

οδηγιών του Υπουργού Οικονομικών. 

 

(β) Άυλα Γραμμάτια του Δημοσίου 

αποπληρώνονται με την καταβολή στους 

δικαιούχους της αξίας αποπληρωμής των 

Γραμματίων.». 

 

Έναρξη  

της ισχύος 

του παρόντος 

Νόμου. 

8. Η ισχύς του παρόντος Νόμου θεωρείται ότι άρχισε την 1η 

Ιανουαρίου, 2008. 

 

Αρ. Φακ.: 23.01.048.288-2007 
ΚΠ/ΜΑΤ 
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