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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

EKΔΟΣΗ ΣΕΤ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩ ΚΟΠΗΣ 2017 

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοινώνει την έκδοση σετ των κυπριακών κερμάτων 

ευρώ κοπής 2017, σε λαμπρή ακυκλοφόρητη κατάσταση.   

Αυτό είναι το τρίτο σετ της σειράς των κυπριακών κερμάτων ευρώ η οποία είναι 

αφιερωμένη στα Θρησκευτικά Μνημεία της Κύπρου. Στο τρίτο σετ παρουσιάζονται οι 

εκκλησίες της Παναγίας της Ασίνου στο Νικητάρι, της Παναγίας του Άρακος στα Λαγουδερά 

και του Αγίου Νικολάου της Στέγης στην Κακοπετριά που κτίστηκαν από τον 11ο μέχρι και το 

12ο αιώνα. Πρόκειται για τοιχογραφημένες εκκλησίες με έξοχα δείγματα της Βυζαντινής και 

μεταβυζαντινής μνημειακής ζωγραφικής που έχουν ενταχθεί στον κατάλογο των Μνημείων 

της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.  

 

 

 

Η έκδοση είναι περιορισμένη σε 5.000 σετ και θα διατεθεί στην Κύπρο και στο 

εξωτερικό στην τιμή των €25 για κάθε σετ, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Να σημειωθεί ότι η 

συνολική ποσότητα κυπριακών κερμάτων ευρώ κοπής 2017 είναι μόνο 100.000 τεμάχια ανά 

αξία, εκ των οποίων τα 5.000 τεμάχια ανά αξία έχουν χρησιμοποιηθεί για την ετοιμασία των 

υπό πώληση σετ. 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

1. Επαγγελματίες έμποροι νομισματικών αντικειμένων και μη κερδοσκοπικές 
νομισματικές εταιρείες/σύνολα 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα δέχεται αιτήσεις από επαγγελματίες εμπόρους 

νομισματικών αντικειμένων και μη κερδοσκοπικές νομισματικές εταιρείες/σύνολα από τις 

26 Μαΐου 2017 έως τις 15 Ιουνίου 2017, διατηρώντας το δικαίωμα να μη διεκπεραιώσει όσες 

αιτήσεις παραληφθούν εκτός της προκαθορισμένης περιόδου.  Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 

θα απαντήσει εντός 10 εργάσιμων ημερών μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων.  Οι 

αιτήσεις δυνατόν να ικανοποιηθούν μόνο εν μέρει, ανάλογα με τη ζήτηση και τα διαθέσιμα 

αποθέματα. 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα παραχωρήσει τις ακόλουθες εκπτώσεις ανάλογα με 

την ποσότητα αγοράς: 

Ποσότητα αγοράς Έκπτωση επί της συνολικής ποσότητας αγοράς  

Μέχρι 99 σετ  : 0% 

100-499 σετ  : 10% 

500-999 σετ  : 15% 

1.000 σετ και άνω : 20% 

Η έκπτωση για κάθε σετ υπολογίζεται με βάση την τιμή πώλησης του σετ εξαιρουμένων της 

ονομαστικής αξίας των κερμάτων που περιλαμβάνονται στο σετ και του ΦΠΑ. 

Αιτήσεις από επαγγελματίες εμπόρους και μη κερδοσκοπικές νομισματικές εταιρείες/σύνολα 

υποβάλλονται στο σχετικό έντυπο αίτησης αγοράς σετ (Έντυπο αρ. 1) το οποίο είναι αναρτημένο 

στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου www.centralbank.gov.cy . Στις αιτήσεις από 

μη κερδοσκοπικές νομισματικές εταιρείες/σύνολα, θα πρέπει να επισυναφθεί κατάλογος με τα 

στοιχεία (όνομα, αρ. ταυτότητας, αρ. τηλεφώνου) των μελών που έχουν υποβάλει αίτημα για αγορά 

σετ καθώς και την αιτηθείσα ποσότητα κάθε μέλους. 

Oι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται ως ακολούθως: 

- μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: numismatic.orders@centralbank.cy 

- μέσω τηλεομοιότυπου:   +357 22714930 

- μέσω ταχυδρομείου:   Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 

      Τ.Θ. 25529 

      1395 Λευκωσία 

      Κύπρος 

http://www.centralbank.gov.cy/
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2. Κοινό/συλλέκτες νομισματικών αντικειμένων 

Οι πωλήσεις προς το κοινό και τους συλλέκτες νομισματικών αντικειμένων θ’ αρχίσουν στις 

20 Ιουνίου 2017 και θα διαρκέσουν μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος. Θα γίνονται ως 

ακολούθως: 

(i) Στα ταμεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

Οι πωλήσεις στα ταμεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου θα γίνονται μόνο σε 

μετρητά.  

(ii) Μέσω του “e-shop” 

Οι πωλήσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Κεντρικής Τράπεζας της 

Κύπρου “e-shop” θα γίνονται στην ιστοσελίδα http://eshop.centralbank.cy με κάρτα 

VISA ή Mastercard. 

(iii) Με πίστωση μέσω τραπεζικού εμβάσματος 

Θα υποβάλλονται αιτήσεις για πωλήσεις με πίστωση του λογαριασμού της 

Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου SWIFT CODE:CBCYCY2NCAS και  

IBAN:CY62 0010 0001 0000 0000 0450 9195 μέσω τραπεζικού εμβάσματος (τα 

έξοδα SWIFT θα επιβαρύνουν τον αιτητή).  

Αιτητές οι οποίοι επιθυμούν τα σετ ν’ αποσταλούν σε διεύθυνση εντός Κύπρου θα 

πρέπει να συμπληρώσουν και ν’ αποστείλουν στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου το 

Έντυπο αρ. 2.  Αιτητές οι οποίοι επιθυμούν τα σετ ν’ αποσταλούν σε διεύθυνση εκτός 

Κύπρου θα πρέπει να συμπληρώσουν και ν’ αποστείλουν το Έντυπο αρ. 3. Τα 

έντυπα αρ. 2 και 3 είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας της 

Κύπρου www.centralbank.gov.cy .  

Και στις δύο περιπτώσεις, οι αιτητές μπορούν να επιλέξουν να αιτηθούν για μια από τις 

πέντε προκαθορισμένες επιλογές (ΜΕΡΟΣ Α των Εντύπων αρ. 2 και 3) και να 

εμβάσουν το ποσό ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης ή να αιτηθούν 

οποιανδήποτε ποσότητα επιθυμούν (ΜΕΡΟΣ Β των Εντύπων αρ. 2 και 3). Στη 

δεύτερη περίπτωση, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα αποστείλει στους αιτητές το 

έντυπο προσφοράς για το συνολικό ποσό που θα πρέπει να εμβάσουν για να 

προχωρήσει η διεκπεραίωση της αίτησής τους. 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να ικανοποιήσει αιτήματα μόνο εν 

μέρει ανάλογα με τη ζήτηση και τη διαθέσιμη ποσότητα. 

Για περισσότερες πληροφορίες και/ή τυχόν διευκρινίσεις, οι αιτητές μπορούν να 

απευθύνονται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου μέσω: 

 ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : numismatic.orders@centralbank.cy 

 τηλεομοιότυπου   :+357 22714930 

 τηλεφώνου   :+357 22714152 και +357 22714176 

 

26 Μαΐου 2017 
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