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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΚΟΙΝΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΑΡΞΗΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+  

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοινώνει την έκδοση κοινού αναμνηστικού 

κέρματος, ονομαστικής αξίας €2. Πρόκειται για κέρμα κυκλοφορίας, κοπής 2022. 

A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ THΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Το κέρμα εκδίδεται με την ευκαιρία συμπλήρωσης τριάντα πέντε χρόνων ύπαρξης 

του Προγράμματος Erasmus+, το οποίο προωθεί και στηρίζει την εκπαίδευση, την 

κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό στην Ευρώπη. Στην εθνική όψη του κέρματος 

απεικονίζεται ο Erasmus, Ολλανδός φιλόσοφος και Καθολικός θεολόγος, ο οποίος 

θεωρείται ως ένας από τους μεγαλύτερους μελετητές της Αναγέννησης. Καλλιτέχνης του 

σχεδίου είναι ο κ. Joaquin Jimenez και η κοπή του κέρματος έγινε από το Ίδρυμα 

Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (Ι.Ε.Τ.Α.) της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

Η έκδοση αποτελείται από 412.000 κέρματα, εκ των οποίων 3.000 κέρματα σε 

υποδειγματική κατάσταση (proof) τοποθετημένα σε θήκες, 3.000 κέρματα σε λαμπρή 

ακυκλοφόρητη κατάσταση τοποθετημένα σε κάψουλες, 6.000 κέρματα σε λαμπρή 

ακυκλοφόρητη κατάσταση τοποθετημένα σε καρτολίνες και 400.000 κέρματα 

ακυκλοφόρητης κατάστασης τοποθετημένα σε ρολά των 25 τεμαχίων.  

Οι τιμές πώλησης, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, έχουν καθορισθεί στα €12 για το 

υποδειγματικής κατάστασης κέρμα σε θήκη, στα €3 για το λαμπρής ακυκλοφόρητης 

κατάστασης κέρμα σε κάψουλα και στα €8 για το λαμπρής ακυκλοφόρητης κατάστασης 

κέρμα σε καρτολίνα, πλέον έξοδα αποστολής και ασφάλισης. Τα κέρματα σε ρολά θα 

διατίθενται στην ονομαστική τους αξία πλέον διαχειριστικά έξοδα (5% επί της 

ονομαστικής αξίας), έξοδα αποστολής και ασφάλισης, καθώς και ΦΠΑ (όπου 

εφαρμόζεται). 
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Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΚΕΡΜΑΤΟΣ 

Σχέδιο: 

Κοινή όψη: Χάρτης της Ευρώπης. 

Εθνική όψη: Σύνθεση που παρουσιάζει τον Erasmus με δέσμη συνδέσμων που 
περνούν διαμέσου του κέματος καθώς και το σχήμα 35. Κάτω δεξιά αναγράφεται η 
φράση «1987-2022 ERASMUS PROGRAMME» και οι λέξεις «ΚΥΠΡΟΣ» «KIBRIS». Tα 
δώδεκα αστέρια απεικονίζονται, επίσης, στον περίγυρο της σύνθεσης. 

Σχήμα: Κυκλικό 

Διάμετρος: 25,75 χιλιοστά 

Βάρος: 8,50 γραμμάρια 

Στεφάνη: Λεπτή οδόντωση και μικρογράμματα 

Χρώμα: Εξωτερικό: λευκό (ασημί), εσωτερικό: κίτρινο (χρυσό) 

Είδος μετάλλου: Εξωτερικό: κράμα χαλκού-νικελίου, εσωτερικό: τρία στρώματα:  

  κράμα ορειχάλκου-νικελίου, νικέλιο, κράμα ορειχάλκου-νικελίου 

Γ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

Για την εκτέλεση της διαδικασίας πώλησης του κέρματος καθορίζονται δύο συνεχόμενες 

χρονικές περίοδοι, εφεξής χαρακτηριζόμενες ως «Φάση Α’» και «Φάση Β’». 

Φάση Α’ (Χρονική περίοδος πωλήσεων από 10 Ιουνίου έως 1 Αυγούστου 2022) 

1. Επαγγελματίες έμποροι νομισματικών αντικειμένων και μη κερδοσκοπικές 
νομισματικές εταιρείες 

Η ΚΤΚ θα δέχεται αιτήσεις από τις 10 Ιουνίου 2022 έως τις 22 Ιουνίου 2022. Η ΚΤΚ θα 

απαντήσει σε κάθε αίτηση μεταξύ 23 Ιουνίου 2022 και 30 Ιουνίου 2022, διατηρώντας το 

δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση, είτε ολικώς, είτε μερικώς, χωρίς οποιαδήποτε 

εξήγηση.  

Οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνονται με συμπλήρωση και υποβολή του επισυνημμένου 

εντύπου αίτησης αγοράς κερμάτων το οποίο είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ 

www.centralbank.cy .  

Για τα κέρματα σε θήκη, κάψουλα ή καρτολίνα, η ΚΤΚ θα παραχωρεί έκπτωση 10% επί 

της συνολικής ποσότητας της αρχικής αγοράς, για ποσότητες τουλάχιστον 50 τεμαχίων ανά 

είδος, καθώς επίσης για τυχόν μεταγενέστερες αγορές οποιασδήποτε ποσότητας στη Φάση Α’ 

ή/και στη Φάση Β’ από τον ίδιο πελάτη. Η έκπτωση θα υπολογίζεται επί της τιμής πώλησης 

κάθε είδους πριν την επιβολή ΦΠΑ. 

http://www.centralbank.cy/
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Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται ως ακολούθως: 

- στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  numismatic.orders@centralbank.cy 

ή 

- μέσω τηλεομοιότυπου:  +357 22714930  

ή 

- μέσω ταχυδρομείου:   Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 

     Τ.Θ. 25529 

     1395 Λευκωσία 

     Κύπρος 

2. Κοινό και συλλέκτες νομισματικών αντικειμένων 

Οι πωλήσεις θα αρχίσουν την 1 Ιουλίου 2022 και θα διαρκέσουν μέχρι την  

1 Αυγούστου 2022. Θα γίνονται από την ΚΤΚ στα ταμεία της και μέσω του ηλεκτρονικού 

καταστήματός της, “e-shop, με σειρά προτεραιότητας. Με εξαίρεση το κέρμα σε ρολό, θα 

παρέχεται δικαίωμα αγοράς μέχρι 10 τεμάχια για κάθε είδος ανά άτομο στα ταμεία και μέχρι 10 

τεμάχια για κάθε είδος ανά συναλλαγή στο “e-shop”.  

i. Πωλήσεις στα ταμεία της ΚΤΚ 

Οι πωλήσεις θα γίνονται είτε με μετρητά είτε με κάρτα (εκτός από κάρτες American 

Express). 

ii. Πωλήσεις μέσω του e-shop 

Οι πωλήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eshop.centralbank.cy θα 

γίνονται μόνο με κάρτα Visa ή Mastercard. 

Φάση Β’ (Χρονική περίοδος πωλήσεων από 2 Αυγούστου έως την εξάντληση του 
αποθέματος) 

Μετά τη λήξη της Φάσης Α’, και σε περίπτωση ύπαρξης διαθέσιμου αποθέματος 

κάθε είδους προς πώληση, ενεργοποιείται η Φάση Β’ κατά την οποία αίρονται όλοι οι 

περιορισμοί που ισχύουν για τη Φάση Α’. Επομένως, όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

από τις 2 Αυγούστου 2022, να προσέρχονται/απευθύνονται στην ΚΤΚ, η οποία θα 

ικανοποιεί τα αιτήματα βάσει χρονικής προτεραιότητας και μέχρι την εξάντληση του 

διαθέσιμου αποθέματος κάθε είδους. 

Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

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

απευθύνονται στην ΚΤΚ μέσω: 

 τηλεφώνου:   +357 22714152, +357 22714171 

 ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: numismatic.orders@centralbank.cy 

 τηλεομοιότυπου:   +357 22714930 
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