
Νοµισµατικό πρόγραµµα  
έτους 2014 



Αναµνηστικό αργυρό νόµισµα ονοµαστικής αξίας €10 µε θέµα: 
«Ελληνική Προεδρία Συµβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014»
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Τεχνικές προδιαγραφές αργυρού 
νοµίσµατος: 

Υλικό: κράµα αργύρου 925‰ και 
χαλκού 75‰ 
Βάρος: 34,10 γρ. 
Διάµετρος: 40 χιλ. 
Μορφή στεφάνης: λεία  
Ποσότητα: 5.000 τεµάχια 
Ποιότητα τύπωσης: Proof 
Τιµή διάθεσης: €65 
Καλλιτέχνης: Γ. Σταµατόπουλος 
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Αναµνηστικό αργυρό νόµισµα ονοµαστικής αξίας €10 µε θέµα: 
«Ελληνική Προεδρία Συµβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014»
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Ελληνική Προεδρία Συµβουλίου 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Κάθε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (EE) αναλαµβάνει εκ 
περιτροπής την προεδρία του 
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
ένα εξάµηνο. Για τo α΄ εξάµηνο του 2014 
η προεδρία έχει ανατεθεί στην Ελλάδα. 
Η ανάληψη της προεδρίας δίνει στην 
Ελλάδα την ευκαιρία να προωθήσει πιο 
ενεργά τους κοινούς στόχους της ΕΕ, µε 
έµφαση στην απασχόληση, την ανάπτυξη 
και την κοινωνική συνοχή, και να 
συµβάλει στη δηµιουργία µιας 
ισχυρότερης Ένωσης.  



Αναµνηστικό κέρµα κυκλοφορίας €2 για την επέτειο: 
«400 χρόνια από το θάνατο του Δοµήνικου Θεοτοκόπουλου»

04/20 

Επετειακό κέρµα €2, έτους 2014, σε συσκευασία 
φυσιγγίων και «coin card blister» για την επέτειο: «400 
χρόνια από το θάνατο του Δοµήνικου Θεοτοκόπουλου».  

Τεχνικές προδιαγραφές επετειακού κέρµατος  

Σχήµα: κυκλικό 
Βάρος: 8,50 γρ. 
Διάµετρος: 25,75 χιλ. 
Πάχος στεφάνης: 2,20 χιλ. 
Μορφή στεφάνης: περιφερειακή γραφή-λεπτή οδόντωση 
Χρώµα: εξωτερικά: άσπρο, εσωτερικά: κίτρινο 
Υλικό: δακτύλιος: χαλκονικέλιο, πυρήνας: νικέλιο-
ορείχαλκος  
Ποσότητα: 742.500 τεµάχια 
Ποσότητα σε συλλεκτική συσκευασία: 7.500 τεµάχια  
Τιµή διάθεσης: €2 ανά κέρµα, €50 ανά φυσίγγιο 
Τιµή διάθεσης σε συλλεκτική συσκευασία: €5 
Ποιότητα τύπωσης: κυκλοφορίας 
Καλλιτέχνης συλλεκτικής συσκευασίας: Α. Μιχελιουδάκη 
Καλλιτέχνης κέρµατος: Γ. Σταµατόπουλος 



400 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 
ΔΟΜΗΝΙΚΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Ο Δοµήνικος Θεοτοκόπουλος (1541-1614), γνωστός στη 
Δύση ως Ελ Γκρέκο, γεννήθηκε στην Κρήτη, όπου 
διδάχθηκε την τέχνη της ζωγραφικής, και στη συνέχεια 
µαθήτευσε κοντά στον Τιτσιάνο στη Βενετία. To 1577 
εγκαταστάθηκε στο Τολέδο της Ισπανίας, όπου δηµιούργησε 
τα γνωστότερα αριστουργήµατά του. Θεωρήθηκε πρόδροµος 
του µοντερνισµού και επηρέασε πολλούς καλλιτέχνες του 
20ού αιώνα. 

Αναµνηστικό κέρµα κυκλοφορίας €2 για την επέτειο: 
«400 χρόνια από το θάνατο του Δοµήνικου Θεοτοκόπουλου»
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Τεχνικές προδιαγραφές επετειακού κέρµατος  

Σχήµα: κυκλικό 
Βάρος: 8,50 γρ. 
Διάµετρος: 25,75 χιλ. 
Πάχος στεφάνης: 2,20 χιλ. 
Μορφή στεφάνης: περιφερειακή γραφή-λεπτή οδόντωση 
Χρώµα: εξωτερικά: άσπρο, εσωτερικά: κίτρινο 
Υλικό: δακτύλιος: χαλκονικέλιο, πυρήνας: νικέλιο-
ορείχαλκος  
Ποσότητα: 742.500 τεµάχια 
Ποσότητα σε συλλεκτική συσκευασία: 7.500 τεµάχια  
Τιµή διάθεσης: €2 ανά κέρµα, €50 ανά φυσίγγιο 
Τιµή διάθεσης σε συλλεκτική συσκευασία: €5 
Ποιότητα τύπωσης: κυκλοφορίας 
Καλλιτέχνης συλλεκτικής συσκευασίας: Α. 
Μιχελιουδάκη 
Καλλιτέχνης κέρµατος: Μ. Αντωνάτου 

Επετειακό κέρµα €2, έτους 2014, σε συσκευασία 
φυσιγγίων και «coin card blister» για την επέτειο: «150 
χρόνια από την ενσωµάτωση των Ιονίων Νήσων».  
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Αναµνηστικό κέρµα κυκλοφορίας €2 για την επέτειο: 
«150 χρόνια από την ενσωµάτωση των Ιονίων Νήσων»



Αναµνηστικό κέρµα κυκλοφορίας €2 για την επέτειο: 
«150 χρόνια από την ενσωµάτωση των Ιονίων Νήσων»

150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

Η ένωση των Επτανήσων µε την Ελλάδα ήταν η πρώτη 
διεύρυνση των συνόρων του νέου ελληνικού κράτους. 
Μετά από αιώνες ξένης κυριαρχίας υπό τους Ενετούς, 
Γάλλους, Ρώσους και Βρετανούς, τα Επτάνησα 
ενσωµατώθηκαν στον εθνικό κορµό το 1864, όταν η 
Βρετανία, µε αφορµή την άνοδο του Γεωργίου Α΄ στον 
ελληνικό θρόνο, αποφάσισε να τα παραχωρήσει στην 
Ελλάδα. 
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     Συλλεκτικό νόµισµα ονοµαστικής αξίας €5 για την επέτειο: 
«20 χρόνια από το θάνατο του Μάνου Χατζιδάκι» 

Συλλεκτικό νόµισµα ονοµαστικής αξίας €5, σε 
συσκευασία «wallet blister» για την επέτειο:  
«20 χρόνια από το θάνατο του Μάνου Χατζιδάκι».  

Τεχνικές προδιαγραφές συλλεκτικού νοµίσµατος  

Υλικό:  CuZn18Ni12 
Βάρος: 18,8 γρ.  
Διάµετρος: 30,5 χιλ. 
Μορφή στεφάνης: λεία  
Πάχος στεφάνης: 3,20 χιλ. 
Ποσότητα σε συλλεκτική συσκευασία: 7.500 τεµάχια 
Τιµή διάθεσης σε συλλεκτική συσκευασία: €8  
Ποιότητα τύπωσης: κυκλοφορίας 
Καλλιτέχνης συλλεκτικής συσκευασίας: 
Καλλιτέχνης κέρµατος: 

Οι παραπάνω προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν για τεχνικούς 
λόγους πριν από την τελική έκδοση του νοµίσµατος. 
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     Σειρά µε τα οκτώ ελληνικά κέρµατα ευρώ (τρίπτυχο blister) µε θέµα: 
«Τουρισµός: Θράκη» 

Έντυπο τρίπτυχο blister αφιερωµένο στον τουρισµό µε 
θέµα: «Θράκη», µε τη σειρά των οκτώ ελληνικών 
κερµάτων ευρώ, έτους κυκλοφορίας 2014. 
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Τεχνικές προδιαγραφές τρίπτυχου blister: 

Ποσότητα: 13.000 τεµάχια 
Ποιότητα τύπωσης: λαµπρή ακυκλοφόρητη  
Τιµή διάθεσης: €15 
Καλλιτέχνης συλλεκτικής συσκευασίας: Α. Μιχελιουδάκη 



     Σειρά µε τα οκτώ ελληνικά κέρµατα ευρώ (τρίπτυχο blister) µε θέµα: 
«Τουρισµός: Θράκη» 

ΘΡΑΚΗ 
Η Θράκη, το βορειοανατολικότερο διαµέρισµα της 
χώρας, αποτελείται από τους νοµούς Ξάνθης, 
Ροδόπης και Έβρου. Οριοθετείται από τους 
ποταµούς Νέστο και Έβρο, την οροσειρά της 
Ροδόπης προς βορρά και το Θρακικό Πέλαγος προς 
νότο, όπου βρίσκεται το σηµαντικό λιµάνι της 
Αλεξανδρούπολης. Είναι περιοχή ιδιαίτερα 
προικισµένη µε φυσικές οµορφιές, διεθνούς 
σηµασίας υδροβιότοπους (όπως το Δέλτα του 
Έβρου), λίµνες (Βιστωνίδα), εθνικά πάρκα (όπως 
της Ροδόπης και της Δαδιάς), αλλά και το υπέροχο 
νησί της Σαµοθράκης, που αποτελούν ολοένα πιο 
δηµοφιλείς τουριστικούς προορισµούς. 
Παραδοσιακά ένας από τους σιτοβολώνες της 
Ελλάδας, σήµερα η Θράκη αναζητεί νέους δρόµους 
για να αξιοποιήσει τις τεράστιες αναπτυξιακές της 
δυνατότητες. Η Θράκη έχει σπουδαία και συνεχή 
παρουσία στον ελληνικό και παγκόσµιο πολιτισµό, 
από τον Δηµόκριτο και τον Πρωταγόρα µέχρι την 
πλούσια µουσική της παράδοση, που δικαιώνει τον 
τίτλο της ως «γης του Ορφέα», και τις Γιορτές 
Παλιάς Πόλης της Ξάνθης. Τέλος, η αρµονική 
συνύπαρξη χριστιανικού και µουσουλµανικού 
στοιχείου δίνει ένα µοναδικό χρώµα σε πόλεις και 
οικισµούς της Θράκης και συγχρόνως αποτελεί 
γέφυρα συνεννόησης και συνεργασίας µεταξύ 
πολιτισµών και λαών.  
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     Χρυσό νόµισµα ονοµαστικής αξίας €200 µε θέµα:  
«Ελληνικός πολιτισµός/Φιλόσοφοι - Αριστοτέλης» 

Χρυσό συλλεκτικό νόµισµα ονοµαστικής αξίας €200 
µε θέµα: «Ελληνικός πολιτισµός/Φιλόσοφοι – 
Αριστοτέλης».  
Στην πρόσθια όψη απεικονίζεται η µορφή του 
Αριστοτέλη και στην οπίσθια όψη απεικονίζονται 
σύµβολα που παραπέµπουν στις διάφορες ιδιότητές 
του: επιστήµονας, φυσιοδίφης, φιλόσοφος, δάσκαλος. 

Τεχνικές προδιαγραφές χρυσού νοµίσµατος: 

Υλικό: 916,666‰ Au, 53‰ Ag, 30‰ Cu 
Βάρος: 7,9881 γρ.  
Διάµετρος: 22 χιλ. 
Μορφή στεφάνης: λεία  
Ποσότητα: 600 τεµάχια 
Ποιότητα τύπωσης: Proof 
Τιµή διάθεσης: €500 
Καλλιτέχνης: Γ. Σταµατόπουλος 
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     Χρυσό νόµισµα ονοµαστικής αξίας €200 µε θέµα:  
«Ελληνικός πολιτισµός/Φιλόσοφοι - Αριστοτέλης» 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (384-322 π.Χ.) 

Μαθητής του Πλάτωνα και δάσκαλος του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, ο Αριστοτέλης αναδείχθηκε σε µία από τις 
µεγαλύτερες µορφές της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. 
Γεννηµένος στα Στάγειρα της Χαλκιδικής, έζησε πολλά 
χρόνια στην Αθήνα, όπου αφού αποχώρησε από την 
Ακαδηµία ίδρυσε τη δική του σχολή, το Λύκειο. 
Αποµακρυνόµενος από τον ιδεαλισµό της Ακαδηµίας, ο 
Αριστοτέλης στράφηκε περισσότερο στην απόκτηση 
της γνώσης µέσω της εµπειρικής παρατήρησης και των 
αισθήσεων. Οι συστηµατικές του έρευνες οδήγησαν στη 
θεµελίωση πολλών κλάδων της επιστήµης, όπως η 
λογική, η φυσική, η βιολογία, η ψυχολογία, η ηθική, η 
ρητορική και η πολιτική επιστήµη. Η επίδρασή του 
υπήρξε τεράστια µέχρι και την Αναγέννηση, 
εκτεινόµενη σε πολλούς µεγάλους πολιτισµούς, από τον 
αραβικό µέχρι τον δυτικοευρωπαϊκό.  
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     Αργυρό νόµισµα ονοµαστικής αξίας €10 µε θέµα:  
«Ελληνικός πολιτισµός/Φιλόσοφοι - Αριστοτέλης» 

Αργυρό συλλεκτικό νόµισµα ονοµαστικής αξίας €10 
µε θέµα: Ελληνικός πολιτισµός/Φιλόσοφοι – 
Αριστοτέλης.  
Στην πρόσθια όψη απεικονίζεται η µορφή του 
Αριστοτέλη και στην οπίσθια όψη απεικονίζονται 
σύµβολα που παραπέµπουν στις διάφορες ιδιότητές 
του: φιλόσοφος, φυσιοδίφης, επιστήµονας. 

Τεχνικές προδιαγραφές αργυρού νοµίσµατος: 

Υλικό: κράµα αργύρου 925‰ και χαλκού 75‰ 
Βάρος: 34,10 γρ.  
Διάµετρος: 40 χιλ. 
Μορφή στεφάνης: λεία  
Ποσότητα: 1.200 τεµάχια 
Ποιότητα τύπωσης: Proof 
Τιµή διάθεσης: €65 
Καλλιτέχνης: Γ. Σταµατόπουλος 
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     Αργυρό νόµισµα ονοµαστικής αξίας €10 µε θέµα:  
«Ελληνικός πολιτισµός/Φιλόσοφοι - Αριστοτέλης» 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (384-322 π.Χ.) 
Μαθητής του Πλάτωνα και δάσκαλος του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, ο Αριστοτέλης αναδείχθηκε σε µία από τις 
µεγαλύτερες µορφές της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. 
Γεννηµένος στα Στάγειρα της Χαλκιδικής, έζησε πολλά 
χρόνια στην Αθήνα, όπου αφού αποχώρησε από την 
Ακαδηµία ίδρυσε τη δική του σχολή, το Λύκειο. 
Αποµακρυνόµενος από τον ιδεαλισµό της Ακαδηµίας, ο 
Αριστοτέλης στράφηκε περισσότερο στην απόκτηση της 
γνώσης µέσω της εµπειρικής παρατήρησης και των 
αισθήσεων. Οι συστηµατικές του έρευνες οδήγησαν στη 
θεµελίωση πολλών κλάδων της επιστήµης, όπως η 
λογική, η φυσική, η βιολογία, η ψυχολογία, η ηθική, η 
ρητορική και η πολιτική επιστήµη. Η επίδρασή του 
υπήρξε τεράστια µέχρι και την Αναγέννηση, εκτεινόµενη 
σε πολλούς µεγάλους πολιτισµούς, από τον αραβικό 
µέχρι τον δυτικοευρωπαϊκό.  
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Αργυρό νόµισµα ονοµαστικής αξίας €10 µε θέµα:  
«Ελληνικός πολιτισµός/Τραγωδοί - Ευριπίδης» 

Αργυρό συλλεκτικό νόµισµα ονοµαστικής αξίας €10 
µε θέµα: Ελληνικός πολιτισµός/Τραγωδοί – 
Ευριπίδης.  
Στην πρόσθια όψη απεικονίζεται η µορφή του 
Ευριπίδη και στην οπίσθια όψη απεικονίζονται δύο 
χαρακτηριστικές µάσκες ελληνικής τραγωδίας. 

Τεχνικές προδιαγραφές αργυρού νοµίσµατος: 

Υλικό: κράµα αργύρου 925‰ και χαλκού 75‰ 
Βάρος: 34,10 γρ.  
Διάµετρος: 40 χιλ. 
Μορφή στεφάνης: λεία  
Ποσότητα: 1.200 τεµάχια 
Ποιότητα τύπωσης: Proof 
Τιµή διάθεσης: €65 
Καλλιτέχνης: Γ. Σταµατόπουλος 
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     Αργυρό νόµισµα ονοµαστικής αξίας €10 µε θέµα:  
«Ελληνικός πολιτισµός/Τραγωδοί - Ευριπίδης» 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ (485-406 π.Χ.) 
Ο Ευριπίδης είναι ο νεότερος της τριάδας των 
µεγάλων Αθηναίων τραγικών ποιητών του 5ου π.Χ. 
αιώνα και, όπως έχει λεχθεί, ο τραγικότερος όλων. 
Ανδρώθηκε την κλασική εποχή της ρητορικής, της 
σοφιστικής και της φιλοσοφίας και έζησε σε έναν 
αιώνα ραγδαίων εξελίξεων και µεγάλων 
επιτευγµάτων σε όλους τους τοµείς του πνεύµατος. 
Επηρεασµένος από τα νέα ρεύµατα, επιχειρεί νέες, 
τολµηρές προσεγγίσεις των µύθων που αποτελούσαν 
την πρώτη ύλη της τραγικής ποίησης, θέτοντας 
ερωτήµατα που είναι δύσκολο να απαντηθούν ακόµα 
και σήµερα. Χαρακτηριστικό της τέχνης του είναι η 
ρεαλιστική παρουσίαση των ανθρώπινων 
χαρακτήρων και παθών. Οι ρηξικέλευθοι 
προβληµατισµοί του προκάλεσαν παρεξηγήσεις στο 
αθηναϊκό κοινό, που του έδωσε τις λιγότερες νίκες 
στους δραµατικούς αγώνες συγκριτικά µε τους 
άλλους δύο µεγάλους τραγικούς (Σοφοκλή και 
Αισχύλο). Ο Ευριπίδης προς το τέλος του βίου του 
έζησε στην αυλή του βασιλιά Αρχελάου της 
Μακεδονίας, όπου έγραψε το τελευταίο 
αριστούργηµά του, την τραγωδία Βάκχαι. 
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     Χρυσό νόµισµα (mini gold plus) ονοµαστικής αξίας €100 µε θέµα:  
«Ελληνική µυθολογία - 12 θεοί - Δίας» 
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Τεχνικές προδιαγραφές χρυσού νοµίσµατος (mini gold plus): 

Υλικό: 916,666‰ Au, 53‰ Ag, 30‰ Cu 
Βάρος: 3,89 γρ.  
Διάµετρος: 17 χιλ. 
Μορφή στεφάνης: λεία  
Ποσότητα: 1.000 τεµάχια 
Ποιότητα τύπωσης: Proof 
Τιµή διάθεσης: € 
Καλλιτέχνης: Γ. Σταµατόπουλος 



     Χρυσό νόµισµα (mini gold) ονοµαστικής αξίας €50 µε θέµα:  
«Κυκλαδικός πολιτισµός» 
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Τεχνικές προδιαγραφές χρυσού νοµίσµατος (mini gold): 

Υλικό: 916,666‰ Au, 53‰ Ag, 30‰ Cu 
Βάρος: 1 γρ. 
Διάµετρος: 14 χιλ. 
Μορφή στεφάνης: λεία  
Ποσότητα: 1.000 τεµάχια 
Ποιότητα τύπωσης: Proof 
Τιµή διάθεσης: €75 
Καλλιτέχνης: Γ. Σταµατόπουλος 
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Σειρά κερµάτων ευρώ, έτους κυκλοφορίας 2014, 
σε ποιότητα τύπωσης proof. Η σειρά  
περιλαµβάνει τα ελληνικά κέρµατα ευρώ στις 
οκτώ διαθέσιµες ονοµαστικές αξίες (από 1 λεπτό 
έως και 2 ευρώ), καθώς και τα δύο επετειακά 
κέρµατα των 2 ευρώ µε τα αντίστοιχα θέµατα: 
«400 χρόνια από το θάνατο του Δοµήνικου 
Θεοτοκόπουλου» και «150 χρόνια από την 
ενσωµάτωση των Ιονίων Νήσων». 

Τεχνικές προδιαγραφές κασετίνας µε σειρά 
κερµάτων ευρώ, σε ποιότητα τύπωσης Proof 

Ποσότητα: 4.000 τεµάχια 
Ποιότητα τύπωσης: Proof 
Τιµή διάθεσης: €90 
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Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε: 

  www.minfin.gr / www.bankofgreece.gr  

Παραγγελίες: 

   d25@glk.gr,  

  www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/commemorative_Order_form_Gr.doc 

  www.bankofgreece.gr/BoGDocumentsEn/commemorative_Order_form_En.doc 


