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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

EKΔΟΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ 
ΜΕ ΘΕΜΑ «60 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ UNESCO» 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοινώνει την έκδοση αργυρού συλλεκτικού 

κέρματος ονομαστικής αξίας €5 και χρυσού συλλεκτικού κέρματος ονομαστικής αξίας €20, σε 

υποδειγματική κατάσταση (proof), κοπής 2021.  

A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ THΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Στα κέρματα απεικονίζεται σανιδόσχημο ειδώλιο της πρώιμης εποχής του χαλκού 

(περίπου 2100 – 2000 π.Χ.), το οποίο εκτίθεται στο Κυπριακό Μουσείο. Φέρουν κυκλικά 

γεωμετρικά σχήματα εμπνευσμένα από μοτίβα αρχαίων αγγείων που συμβολίζουν τη μακρά 

ιστορία της Κύπρου και την παρουσία του ανθρώπου και πολιτισμού στο νησί που χάνεται 

στα βάθη των αιώνων. Τα κέρματα φιλοτεχνήθηκαν από τον καλλιτέχνη Γιώργο 

Σταματόπουλο. Η κοπή των κερμάτων έγινε από το νομισματοκοπείο State Mints of Baden-

Wuerttemberg στη Γερμανία.  

 

 

Η έκδοση είναι περιορισμένη σε 2.000 αργυρά κέρματα και σε 1.000 χρυσά κέρματα. Η  

τιμή πώλησης για κάθε κέρμα, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, έχει καθορισθεί σε €45 για το 

αργυρό κέρμα και σε €600 για το χρυσό κέρμα. 
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Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ 

ΑΡΓΥΡΟ ΚΕΡΜΑ 

Σχέδιο: 

Εμπρόσθια όψη: Το  έμβλημα  της  Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, οι λέξεις «ΚΥΠΡΟΣ», 

«CYPRUS» και «KIBRIS» και η χρονολογία «2021». 

Οπίσθια όψη: Σύνθεση που απεικονίζει σανιδόσχημο ειδώλιο να περιβάλλεται από μοτίβο 
κυκλικών σχημάτων. Περιμετρικά η φράση «60 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΣΤΗΝ UNESCO». Στη σύνθεση απεικονίζεται και η ονομαστική αξία του κέρματος, €5. 
 
Σχήμα: Κυκλικό 

Διάμετρος: 38,61 χιλιοστά 

Βάρος: 28,28 γραμμάρια 

Στεφάνη: Λεία 

Είδος μετάλλου: Μείγμα αργύρου (92,50%) και χαλκού (7,50%) 

ΧΡΥΣΟ ΚΕΡΜΑ 

Σχέδιο: 

Εμπρόσθια όψη: Το  έμβλημα  της  Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, οι λέξεις «ΚΥΠΡΟΣ», 

«CYPRUS» και «KIBRIS» και η χρονολογία «2021». 

Οπίσθια όψη: Σύνθεση που απεικονίζει σανιδόσχημο ειδώλιο να περιβάλλεται από μοτίβο 
κυκλικών σχημάτων. Περιμετρικά η φράση «60 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΣΤΗΝ UNESCO». Στη σύνθεση απεικονίζεται και η ονομαστική αξία του κέρματος, €20. 
 
Σχήμα: Κυκλικό 

Διάμετρος: 22,05 χιλιοστά 

Βάρος: 7,9881 γραμμάρια 

Στεφάνη: Οδοντωτή 

Είδος μετάλλου: Μείγμα χρυσού (91,70%) και χαλκού (8,30%) 

 

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 29 Νοεμβρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 
2021) 

ΑΡΓΥΡΟ ΚΕΡΜΑ 

1. Επαγγελματίες έμποροι νομισματικών αντικειμένων και μη κερδοσκοπικές 
νομισματικές εταιρείες 
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Η ΚΤΚ θα δέχεται αιτήσεις από τις 29 Νοεμβρίου 2021 έως τις 15 Δεκεμβρίου 2021. Η 

ΚΤΚ θα απαντήσει στις αιτήσεις μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 2021, διατηρώντας το δικαίωμα να 

απορρίψει οποιανδήποτε 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 .  

Η ΚΤΚ θα παραχωρήσει έκπτωση 10% επί της συνολικής ποσότητας της αρχικής αγοράς για 

ποσότητες τουλάχιστον 20 κερμάτων, καθώς επίσης για τυχόν μεταγενέστερες αγορές 

οποιασδήποτε ποσότητας στη Φάση Α’ ή/και Φάση Β’ από τον ίδιο πελάτη. Η έκπτωση θα 

υπολογίζεται επί της τιμής πώλησης του κέρματος πριν την επιβολή ΦΠΑ. 

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 προς το κοινό και τους συλλέκτες νομισματικών αντικειμένων θα αρχίσουν στις 

16 Δεκεμβρίου 2021 και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Θα γίνονται από την ΚΤΚ 

στα ταμεία της και μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της, “e-shop”, με σειρά προτεραιότητας 

και με δικαίωμα αγοράς μέχρι πέντε κερμάτων ανά άτομο στα ταμεία και μέχρι πέντε κερμάτων ανά 

συναλλαγή στο “e-shop”.  

i. Πωλήσεις στα ταμεία της ΚΤΚ 

Οι πωλήσεις στα ταμεία της ΚΤΚ θα γίνονται μόνο σε μετρητά. 

ii. Πωλήσεις μέσω του e-shop 

Οι πωλήσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος “e-shop” της ΚΤΚ, στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση https://www.eshop.centralbank.cy θα γίνονται μόνο με κάρτα Visa ή 

Mastercard. 

ΧΡΥΣΟ ΚΕΡΜΑ 

Οι πωλήσεις προς όλους τους ενδιαφερόμενους θα αρχίσουν στις 16 Δεκεμβρίου 2021 και 

θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Θα γίνονται από την ΚΤΚ στα ταμεία της και μέσω 

του ηλεκτρονικού καταστήματός της, “e-shop”, με σειρά προτεραιότητας και με δικαίωμα αγοράς 

ενός μόνο κέρματος ανά άτομο στα ταμεία και ενός μόνο κέρματος ανά συναλλαγή στο “e-shop”.  

i. Πωλήσεις στα ταμεία της ΚΤΚ 

Οι πωλήσεις στα ταμεία της ΚΤΚ θα γίνονται μόνο σε μετρητά. 

ii. Πωλήσεις μέσω του e-shop 

http://www.centralbank.cy/
mailto:numismatic.orders@centralbank.cy
https://www.eshop.centralbank.cy/
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Οι πωλήσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος “e-shop” της ΚΤΚ, στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση https://www.eshop.centralbank.cy θα γίνονται μόνο με κάρτα Visa ή 

Mastercard. 

Φάση Β’ (Χρονική περίοδος πωλήσεων από 3 Ιανουαρίου 2022 έως την εξάντληση του 
αποθέματος) 

Μετά τη λήξη της Φάσης Α’, και σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετου υπολοίπου αργυρών 

και/ή χρυσών κερμάτων 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 3 Ιανουαρίου 2022, να προσέρχονται/απευθύνονται στην ΚΤΚ, η οποία θα ικανοποιεί 

τα αιτήματα βάσει χρονικής προτεραιότητας και μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου 

αποθέματος. 

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 

https://www.eshop.centralbank.cy/
mailto:numismatic.orders@centralbank.gov.cy



