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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

EKΔΟΣΗ AΡΓΥΡΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ ΚΕΡΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 

 

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

κέρματος ονομαστικής αξίας €5 σε υποδειγματική κατάσταση (proof), κοπής 2017.  

A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ THΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Το κέρμα εκδίδεται σε ανάμνηση του Κύπριου ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη με την ευκαιρία της 

συμπλήρωσης 100 χρόνων από το θάνατό του. Ο Βασίλης Μιχαηλίδης, με την επική έκφραση που 

χαρακτηρίζει την ποίησή του, θεωρείται ως ο εθνικός ποιητής της Κύπρου.  Ζυμωμένος με εθνικούς 

αγώνες, στους οποίους έλαβε μέρος ως εθελοντής, έγραψε εξαίρετα πατριωτικά ποιήματα. Επίσης 

καταξιώθηκε ως κορυφαίος λυρικός ποιητής με τις λυρικές του δημιουργίες και ως ένας από τους 

εξοχότερους ιδιωματικούς ποιητές της Κύπρου. Τo κέρμα, που απεικονίζει προσωπογραφία του 

ποιητή, φιλοτεχνήθηκε από τον καλλιτέχνη Γιώργο Σταματόπουλο. Η κοπή του κέρματος έγινε από 

το Ελληνικό Νομισματοκοπείο. 

 

         
 

Η έκδοση είναι περιορισμένη σε 2.000 κέρματα. Η τιμή πώλησης για κάθε κέρμα, 

περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, έχει καθορισθεί στα €42. 

Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΚΕΡΜΑΤΟΣ 

Σχέδιο: 

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

«CYPRUS» και «KIBRIS» και η χρονολογία «2017». 
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Οπίσθια όψη: Σύνθεση που απεικονίζει την προσωπογραφία του Κύπριου ποιητή και 

περιμετρικά από αριστερά προς δεξιά τη φράση «ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΟΙΗΤΗΣ 1849–

1917». 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 (92,5%) και χαλκού (7,5%) 

Γ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

1. Επαγγελματίες έμποροι νομισματικών αντικειμένων και Κυπριακή Νομισματική 
Εταιρεία 

Η ΚΤΚ θα δέχεται αιτήσεις από τις 14 έως τις 29 Νοεμβρίου 2017, διατηρώντας το 

δικαίωμα να μην διεκπεραιώσει αιτήσεις οι οποίες θα παραληφθούν εκτός της προκαθορισμένης 

περιόδου. Η ΚΤΚ θα απαντήσει εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήξη της περιόδου υποβολής 

των αιτήσεων. Οι αιτήσεις δυνατόν να ικανοποιηθούν μόνο εν μέρει, ανάλογα με τη ζήτηση και τα 

διαθέσιμα αποθέματα. 

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 αγοράς για ποσότητες 

20 κερμάτων και άνω. 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 

 

http://www.centralbank.cy/
mailto:numismatic.orders@centralbank.cy
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2. Κοινό και συλλέκτες νομισματικών αντικειμένων 

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

11 Δεκεμβρίου 2017 και θα διαρκέσουν μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος. Θα γίνονται από την 

ΚΤΚ στα ταμεία της και μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της “e-shop”. Ο κάθε 

ενδιαφερόμενος θα μπορεί να αγοράσει μέχρι δύο κέρματα.    

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. 

Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

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

απευθύνονται στην ΚΤΚ μέσω:  

 τηλεφώνου:   +357 22714152, +357 22714187 

 ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: numismatic.orders@centralbank.cy 

 τηλεομοιότυπου:   +357 22714930 

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

