ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ
Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ

2021

ΧΡΥΣΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (MINI GOLD PLUS)
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €100 ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ―
ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ― ΑΦΡΟΔΙΤΗ»

Η

Αφροδίτη, θεά του έρωτα και της ομορφιάς,
ήταν μία από τις πιο δημοφιλείς θεότητες του
Ολύμπου. Κατά τον Όμηρο ήταν κόρη του Δία
και της Διώνης, ενώ κατά τον Ησίοδο αναδύθηκε από
τον αφρό της θάλασσας όπου είχαν πέσει τα γεννητικά όργανα του Ουρανού μετά τον ακρωτηριασμό
του από τον Κρόνο. Τον τιμητικό τίτλο της γενέτειράς
της διεκδικούσαν η Πάφος της Κύπρου και τα Κύθηρα, εξ ου και τα προσωνύμιά της Κύπρις και Κυθέρεια.
Η Αφροδίτη λατρευόταν ως Ουρανία και ως Πάνδημος
(προσωνύμια που παραπέμπουν στην πνευματική και
την αισθησιακή διάσταση του έρωτα αντίστοιχα). Αν
και παντρεμένη με τον Ήφαιστο, η Αφροδίτη είχε
εραστές, τόσο θεούς (όπως ο Άρης) όσο και θνητούς
(όπως ο Άδωνις και ο Αγχίσης, από τον οποίο η θεά
γέννησε τον Αινεία, γενάρχη των Ρωμαίων). Κατά μία
εκδοχή ήταν και μητέρα του Έρωτα, του σκανδαλιάρη φτερωτού θεού. Ανά τους αιώνες, η Αφροδίτη
ενέπνευσε αριστουργήματα της τέχνης όπως η Κνιδία
Αφροδίτη του Πραξιτέλη, η Αφροδίτη της Μήλου και η
Αναδυομένη Αφροδίτη του Μποτιτσέλι.

€100
Ν ΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021

Τ ΕΧΝΙ ΚΈΣ ΠΡΟ ΔΙ ΑΓΡΑΦΈΣ :
Ονομαστική αξία: €100
Διάμετρος: 17,50 χιλ.
Βάρος: 3,89 γρ.
Μορφή στεφάνης: λεία
Υλικό: χρυσός (Au) 99,99%
Συσκευασία: ξύλινο κουτί με πιστοποιητικό γνησιότητας
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 1.200 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)
Καλλιτέχνης: Μ. Αντωνάτου
Τιμή διάθεσης: €241,94 πλέον Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διάθεσης: 21/09/2021

2

ΧΡΥΣΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (MINI GOLD)
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €50 ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ―
Η ΠΟΡΤΑΡΑ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ»

Η

Πορτάρα, σήμα κατατεθέν της Νάξου, στέκεται στο νησάκι «Παλάτια», σήμερα ενωμένο με
τη Νάξο. Είναι η μαρμάρινη πύλη εκατόμπεδου ιωνικού ναού (του Διονύσου ή του Απόλλωνος),
μήκους 59 μ. και πλάτους 28 μ., που άρχισε να χτίζει ο
τύραννος του νησιού Λύγδαμις τον 6ο αι. π.Χ. Φιλοδοξία του Λύγδαμι ήταν ο ναός (που έμεινε ημιτελής)
να ανταγωνιστεί παρόμοια κτίρια της εποχής, όπως
το Ολυμπιείο της Αθήνας και το Ηραίο της Σάμου.
Η Πορτάρα αποτελείται από τέσσερα κομμάτια, βάρους 20 τόνων το καθένα. Έχει ύψος περίπου 6 μέτρα
και πλάτος 3,5 μέτρα. Στο χώρο του ναού χτίστηκε αργότερα χριστιανική εκκλησία, ενώ το οικοδομικό υλικό
του χρησιμοποιήθηκε από τους Ενετούς για την κατασκευή του κάστρου της Νάξου. Η Πορτάρα όμως,
λόγω μεγέθους και βάρους, παρέμεινε αλώβητη και
υποδέχεται και σήμερα τον επισκέπτη που φτάνει στη
Νάξο.

Τ ΕΧΝΙ ΚΈΣ ΠΡΟ ΔΙ ΑΓΡΑΦΈΣ :
Ονομαστική αξία: €50
Διάμετρος: 14 χιλ.
Βάρος: 1 γρ.
Μορφή στεφάνης: λεία
Υλικό: χρυσός (Au) 99,99%
Συσκευασία: ξύλινο κουτί με πιστοποιητικό γνησιότητας
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 1.500 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)
Καλλιτέχνης: Μ. Αντωνάτου
Τιμή διάθεσης: €76,61 πλέον Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διάθεσης: 26/10/2021

€50

Ν ΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021
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ΑΡΓΥΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (SILVER)
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €10 ΜΕ ΘΕΜΑ:
«80 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Η

Μάχη της Κρήτης (20 Μαΐου – 1 Ιουνίου 1941)
αποτελεί ένα από τα πιο συγκλονιστικά επεισόδια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Γερμανοί,
αφού κατέλαβαν την ηπειρωτική Ελλάδα, πραγματοποίησαν πρωτοφανή αεραποβατική επιχείρηση στην
Κρήτη, με στόχο την κατάληψη των αεροδρομίων της
από αλεξιπτωτιστές και στη συνέχεια την αποβίβαση
στρατευμάτων. Το νησί υπερασπίστηκαν ο άμαχος πληθυσμός της Κρήτης, υπολείμματα του Ελληνικού Στρατού, χωρίς τη Μεραρχία Κρητών που είχε αποκλειστεί
στην κυρίως χώρα, καθώς και Βρετανοί, Αυστραλοί και
Νεοζηλανδοί σύμμαχοι. Μετά από βαριές απώλειες
την πρώτη μέρα της Μάχης, οι Γερμανοί τη δεύτερη
μέρα κατέλαβαν το αεροδρόμιο του Μάλεμε και τελικά
επικράτησαν σε όλο το νησί. Η ηρωική αντίσταση του
κρητικού λαού προκάλεσε παγκόσμιο θαυμασμό, αλλά
και σκληρά γερμανικά αντίποινα.

Τ ΕΧΝΙ ΚΈΣ ΠΡΟ ΔΙ ΑΓΡΑΦΈΣ :
Ονομαστική αξία: €10
Διάμετρος: 40 χιλ.
Βάρος: 34,10 γρ.
Μορφή στεφάνης: λεία
Υλικό: άργυρος (Ag) 92,5%
Συσκευασία: κουτί με πιστοποιητικό γνησιότητας
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 2.500 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)
Καλλιτέχνης: Γ. Σταματόπουλος
Τιμή διάθεσης: €56,45 πλέον Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διάθεσης: 26/10/2021

€10

Ν ΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021
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ΑΡΓΥΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (SILVER)
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €5 ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2021»

Μ

έσω των απογραφών πληθυσμού συγκεντρώνονται στατιστικά στοιχεία για το μέγεθος, τα
χαρακτηριστικά (δημογραφικά και άλλα) και τη
σύνθεση του πληθυσμού μιας χώρας, τα οποία είναι
πολύτιμος οδηγός για την αποτελεσματική χάραξη της
οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Η απογραφή
έχει χαρακτηριστεί ως «η μεγαλύτερη επιχείρηση που
διεξάγει το Κράτος σε περίοδο ειρήνης». Στην Ελλάδα
η απογραφή έχει καθιερωθεί να πραγματοποιείται ανά
δεκαετία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
Η Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών του 2021 αποτελεί
ορόσημο, καθώς συμπίπτει με τα 200 χρόνια από την
Ελληνική Επανάσταση. Μάλιστα, η πρώτη απογραφή
πληθυσμού στο σύγχρονο ελληνικό κράτος πραγματοποιήθηκε το 1828 επί Καποδίστρια και κατέγραψε
753.400 κατοίκους σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με την
απογραφή του 2011, ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδος
ήταν 10.816.286 κάτοικοι.

Τ ΕΧΝΙ ΚΈΣ ΠΡΟ ΔΙ ΑΓΡΑΦΈΣ :
Ονομαστική αξία: €5
Διάμετρος: 30 χιλ.
Βάρος: 10 γρ.
Μορφή στεφάνης: λεία
Υλικό: άργυρος (Ag) 92,5%
Συσκευασία: κουτί με πιστοποιητικό γνησιότητας
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 2.000 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)
Τιμή διάθεσης: €32,26 πλέον Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διάθεσης: 12/07/2021

€5

Ν ΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021
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ΑΡΓΥΡΟ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΉΣ ΑΞΊΑΣ €5 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΤΡΙΠΤΥΧΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ BLISTER ΜΕ ΘΈΜΑ:
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ― ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ― CAMPANULA SAXATILIS»

Η

Campanula saxatilis subsp. saxatilis είναι ενδημικό φυτό της Κρήτης, που εντοπίζεται κυρίως
σε παράκτιες περιοχές του δυτικού τμήματος
του νησιού. Πρόκειται για πολυετές ποώδες φυτό που
φύεται σε σχισμές και ρωγμές βράχων και σε φαράγγια
και, περιστασιακά, σε τοίχους ερειπωμένων κάστρων
και μοναστηριών, σε υψόμετρο έως τα 400 μ. από το
επίπεδο της θάλασσας. Ανθίζει από τον Απρίλιο έως
και τις αρχές Ιουνίου. Περιλαμβάνεται στο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών
της Ελλάδας ως Τρωτό (VU), λόγω του μικρού συνολικού πληθυσμού του και της περιορισμένης έκτασης
που καταλαμβάνουν οι υποπληθυσμοί του. Στα νησιά
Κύθηρα και Αντικύθηρα εμφανίζεται ένα άλλο υποείδος, η Campanula saxatilis subsp. cytherea, που διαφέρει
ως προς τα μεγαλύτερα και πιο φαρδιά σωληνοειδή
άνθη του. Η εξάπλωση του είδους υποδεικνύει μια
στενή φυτογεωγραφική σχέση της Κρήτης με τα δύο
αυτά νησιά.

2021

ενδηµικά φυτά της Ελλάδας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Οικονομικών

€5

Ν ΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021

Τ ΕΧ ΝΙ ΚΈΣ ΠΡΟ ΔΙ ΑΓΡΑΦΈΣ:
Ονομαστική αξία: €5
Διάμετρος: 31 χιλ.
Βάρος: 17 γρ.
Μορφή στεφάνης: λεία
Υλικό: άργυρος (Ag) 33,3%
Συσκευασία: τρίπτυχη συσκευασία σε θήκη
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 5.000 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof-like)
Καλλιτέχνης νομίσματος: Μ. Αντωνάτου
Καλλιτεχνική επιμέλεια συσκευασίας: Ι.Ε.Τ.Α.
Τιμή διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
Ημερομηνία διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

6

ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΤΑ ΟΚΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΡΜΑΤΑ
ΕΥΡΩ ΚΟΠΗΣ 2021 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΤΡΙΠΤΥΧΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ BLISTER ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ― ΝΑΞΟΣ»

Η

Νάξος είναι το μεγαλύτερο και ευφορότερο
νησί των Κυκλάδων. Στο ανάγλυφό της δεσπόζει το όρος Ζας (1.022 μ.), ονομασία που παραπέμπει στη λατρεία του Δία. Κατά τη μυθολογία, στη
Νάξο έγινε ο γάμος του Διονύσου με την Αριάδνη,
την οποία εγκατέλειψε εκεί ο Θησέας επιστρέφοντας
από την Κρήτη. Το νησί διαθέτει αξιόλογα κοιτάσματα
ορυκτών, με σημαντικότερα το μάρμαρο και τη σμύριδα, γνωστά από την αρχαιότητα. Την Εποχή του Χαλκού η Νάξος υπήρξε σημαντικό κέντρο του Κυκλαδικού Πολιτισμού, ενώ την κλασική εποχή περιήλθε
στη σφαίρα επιρροής της Αθήνας. Μετά την κατάλυση του βυζαντινού κράτους από τους Σταυροφόρους,
ο Ενετός Μάρκος Σανούδος κατέλαβε το νησί το 1207,
ιδρύοντας το Δουκάτο της Νάξου, το οποίο συμπεριέλαβε τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου. Μετά την
Επανάσταση του 1821, η Νάξος εντάχθηκε στο πρώτο
ελληνικό κράτος. Σήμερα η Νάξος είναι ένας από τους
δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, μαγεύοντας τον επισκέπτη με τις υπέροχες παραλίες της, τους παραδοσιακούς οικισμούς της και τα
εξαιρετικά τοπικά προϊόντα της.

Ν ΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021

Τ ΕΧΝΙ ΚΈΣ ΠΡΟ ΔΙ ΑΓΡΑΦΈΣ :
Συσκευασία: τρίπτυχη συσκευασία σε θήκη
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 10.000 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: λαμπρή ακυκλοφόρητη
Καλλιτεχνική επιμέλεια συσκευασίας: Ι.Ε.Τ.Α.
Τιμή διάθεσης: €12,90 πλέον Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διάθεσης: 03/06/2021

7

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΩΝ €2 ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗΣ ΚΟΠΗΣ
(PROOF) ΜΕ ΘΕΜΑ:
«200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ»

Τ ΕΧ ΝΙ ΚΈΣ ΠΡΟ ΔΙ ΑΓΡΑΦΈΣ:
Ονομαστική αξία: €2
Διάμετρος: 25,75 χιλ.
Βάρος: 8,50 γρ.
Πάχος στεφάνης: 2,20 χιλ.
Μορφή στεφάνης: λεπτή οδόντωση/περιφερειακή γραφή
Υλικό δακτυλίου: χαλκονικέλιο
Υλικό πυρήνα: νικέλιο-ορείχαλκος
Συσκευασία: κουτί με πιστοποιητικό γνησιότητας
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 10.000 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)
Καλλιτέχνης κέρματος: Γ. Σταματόπουλος
Τιμή διάθεσης: €12,10 πλέον Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διάθεσης: 30/06/2021

€2

Ν ΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021
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ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΩΝ €2 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BLISTER ΜΕ ΘΕΜΑ:
«200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ»

Τ ΕΧ ΝΙ ΚΈΣ ΠΡΟ ΔΙ ΑΓΡΑΦΈΣ:
Ονομαστική αξία: €2
Διάμετρος: 25,75 χιλ.
Βάρος: 8,50 γρ.
Πάχος στεφάνης: 2,20 χιλ.
Μορφή στεφάνης: λεπτή οδόντωση/περιφερειακή γραφή
Υλικό δακτυλίου: χαλκονικέλιο
Υλικό πυρήνα: νικέλιο-ορείχαλκος
Συσκευασία: coin card blister
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 20.000 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: λαμπρή ακυκλοφόρητη
Καλλιτέχνης κέρματος: Γ. Σταματόπουλος
Καλλιτεχνική επιμέλεια συσκευασίας: Ι.Ε.Τ.Α.
Τιμή διάθεσης: €6,45 πλέον Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διάθεσης: 30/06/2021

€2

Ν ΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021
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ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΩΝ €2 ΜΕ ΘΕΜΑ: «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ»

Τ ΕΧ ΝΙ ΚΈΣ ΠΡΟ ΔΙ ΑΓΡΑΦΈΣ:
Ονομαστική αξία: €2
Διάμετρος: 25,75 χιλ.
Βάρος: 8,50 γρ.
Πάχος στεφάνης: 2,20 χιλ.
Μορφή στεφάνης: λεπτή οδόντωση/περιφερειακή γραφή
Υλικό δακτυλίου: χαλκονικέλιο
Υλικό πυρήνα: νικέλιο-ορείχαλκος
Συσκευασία: φυσίγγια
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 1.470.000 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: κυκλοφορίας
Καλλιτέχνης κέρματος: Γ. Σταματόπουλος
Τιμή διάθεσης: €50
Ημερομηνία διάθεσης: 22/04/2021

€2
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Η παρουσίαση αυτή θα επικαιροποιείται κατά διαστήματα με ανάρτηση επιπλέον
στοιχείων καθώς θα ολοκληρώνονται οι διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης
των προϊόντων.

Πληροφορίες για το Νομισματικό Πρόγραμμα της χώρας μας δημοσιεύονται στους
δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr) και της Τράπεζας
της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr).
Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό Δελτίο για τα νομισματικά μας
προϊόντα, θα πρέπει να αποστείλετε σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Οικονομικών
στη διεύθυνση d25@glk.gr
Αιτήσεις εμπόρων υποβάλλονται στο Υπουργείο Οικονομικών στη διεύθυνση
d25nomismaticorders@glk.gr και στο fax (+30) 2103338959 με τη διάθεση κάθε
νομισματικού προϊόντος, εντός των εκάστοτε τηρουμένων προθεσμιών.
Για παραγγελίες μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος μπορείτε να επισκεφθείτε:
https://www.bankofgreece.gr/euro/Trapezogrammatia-kai-kermata-eyrw
#linkAnamnhstikaEuro (Φόρμα Παραγγελίας Νομισματικών Προϊόντων 2021).
Οι τιμές και οι ημερομηνίες διάθεσης θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια του έτους
με χωριστές υπουργικές αποφάσεις.
Το Υπουργείο Οικονομικών διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, εφόσον κριθεί αναγκαίο,
τα προϊόντα, τις μακέτες και τις τεχνικές προδιαγραφές τους χωρίς προειδοποίηση.
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