
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έκδοση χρυσών συλλεκτικών νομισμάτων, κοπής 
2019, με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΙΣΤΟ-
ΡΙΚΟΙ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - 
ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ» και «ΠΟΛΙ-
ΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ - ΤΟ ΗΡΑΙΟ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ».

2 Έκδοση blister με συλλεκτικό νόμισμα κοινού 
μετάλλου ονομαστικής αξίας 5€ κοπής 2019 με 
θέμα: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΕΛ-
ΛΑΔΑΣ - TULIPA GOULIMYI» (έγχρωμο) και «100 
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑ-
ΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ».

3 Έκδοση αργυρών συλλεκτικών νομισμάτων, κο-
πής 2019, με θέματα «EUROPA STAR 2019 - ΑΝΑ-
ΓΕΝΝΗΣΗ», «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΛΥΡΙΚΟΙ 
ΠΟΙΗΤΕΣ - ΑΛΚΑΙΟΣ», «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
- ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ» και «50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. οικ.: 2/13148/0025 (1)
Έκδοση χρυσών συλλεκτικών νομισμάτων, κοπής 

2019, με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΙΣΤΟ-

ΡΙΚΟΙ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - 

ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ» και «ΠΟΛΙ-

ΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ - ΤΟ ΗΡΑΙΟ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ». 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Το ν.δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος 
υπογραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι' ης 
ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δη-
μοσίου και άλλων τινών διατάξεων» (Α' 203).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 5 του ν. 1266/1982 
«Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και 
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α' 81).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 1473/1984 «Με-
ταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και 
άλλες διατάξεις» (Α' 127) όπως συμπληρώθηκαν με την 
παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τρα-
πεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές 
ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» (Α' 242).

4) Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α' 181).

5) Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 116).

6) Την αριθ. Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

7) Την από 12 Δεκεμβρίου 2018 (ΕΚΤ/2018/35) απόφα-
ση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σχετικά με την 
έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να 
εκδοθούν το 2019 (ΕΕ L327/87 από 21-12-2018).

8) Την από 11/2/2019 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκδοση 
χρυσού συλλεκτικού νομίσματος (gold) ονομαστικής 
αξίας €200, κοπής 2019, με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣ-
ΜΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ».

9) Την από 11/2/2019 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκδοση 
χρυσού συλλεκτικού νομίσματος (mini gold plus) ονο-
μαστικής αξίας €100, κοπής 2019, με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ».

10) Την από 11/2/2019 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκδοση 
χρυσού συλλεκτικού νομίσματος (mini gold) ονομαστι-
κής αξίας €50, κοπής 2019, με θέμα «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗ-
ΡΟΝΟΜΙΑ - ΤΟ ΗΡΑΙΟ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ».

11) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται συνολική δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού ύψους 451.151,59€, εκ της 
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οποίας το ποσό των 202.055,45€, αφορά την έκδοση 
του χρυσού συλλεκτικού νομίσματος (gold) ονομα-
στικής αξίας €200, κοπής 2019, με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ -ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ», το ποσό των 
176.678,68€, αφορά την έκδοση του χρυσού συλλεκτι-
κού νομίσματος (mini gold plus) ονομαστικής αξίας 
€100, κοπής 2019, με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - 
ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ» και το ποσό των 
72.408,46€ αφορά την έκδοση χρυσού συλλεκτικού 
νομίσματος (mini gold) ονομαστικής αξίας €50, κοπής 
2019, με θέμα ««ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ - ΤΟ ΗΡΑΙΟ 
ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ». Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από 
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις οικονομικού έτους 2019, 
ειδικού φορέα 1023-711-0000000 στο λογαριασμό 
5210101001, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 
του ν. 1473/84 και του ν.δ.488/1974.

12) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης επέρχεται αύξηση των εσόδων του Δημοσί-
ου κατά το ποσό των 570.963,00€ (πλέον φορολογικού 
εσόδου προερχομένου από Φ.Π.Α.), εκ της οποίας το 
ποσό των 272.175,00€ αφορά τα έσοδα από τη διάθε-
ση του χρυσού συλλεκτικού νομίσματος (gold) ονομα-
στικής αξίας €200, κοπής 2019, με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  - ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ», το ποσό 
των 208.068,00€, αφορά τα έσοδα από τη διάθεση του 
χρυσού συλλεκτικού νομίσματος (mini gold plus) ονο-
μαστικής αξίας €100, κοπής 2019, με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ» και 
το ποσό των 90.720,00€ αφορά τα έσοδα από τη διάθεση 
του χρυσού συλλεκτικού νομίσματος (mini gold) ονομα-
στικής αξίας €50, κοπής 2019, με θέμα: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ - ΤΟ ΗΡΑΙΟ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την έκδοση των ακόλουθων συλλεκτικών 
νομισμάτων, τα οποία θα διατίθενται από το Κεντρικό 
Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της Τράπεζας της 
Ελλάδος:

Α) Χρυσό συλλεκτικό νόμισμα (gold) ονομαστικής 
αξίας €200, κοπής 2019, με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙ-
ΤΙΣΜΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ», έως την ποσότητα 
των επτακοσίων πενήντα (750) τεμαχίων.

Β) Χρυσό συλλεκτικό νόμισμα (mini gold plus) ονο-
μαστικής αξίας €100, κοπής 2019, με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ», έως 
την ποσότητα των χιλίων διακοσίων (1.200) τεμαχίων.

Γ) Χρυσό συλλεκτικό νόμισμα (mini gold) ονομαστικής 
αξίας €50, κοπής 2019, με θέμα «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟ-
ΝΟΜΙΑ - ΤΟ ΗΡΑΙΟ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ», έως την ποσότητα των 
χιλίων πεντακοσίων (1.500) τεμαχίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2019

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ   

 Αριθμ. 2/13132/0025 (2)
Έκδοση blister με συλλεκτικό νόμισμα κοινού 

μετάλλου ονομαστικής αξίας 5€ κοπής 2019 με 

θέμα: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΕΛ-

ΛΑΔΑΣ - TULIPA GOULIMYI» (έγχρωμο) και «100 

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑ-

ΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ». 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Έχοντας υπόψη:
1) Το ν.δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος 
υπογραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι΄ ης 
ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δη-
μοσίου και άλλων τινών διατάξεων» (Α’ 203).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 5 του ν. 1266/1982 
«Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και 
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 81).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 1473/1984 «Με-
ταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 127) όπως συμπληρώθηκαν με την 
παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τρα-
πεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές 
ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» (Α’ 242).

4) Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

5) Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 116).

6) Την αριθ. Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

7) Την από 12 Δεκεμβρίου 2018 (ΕΚΤ/2018/35) απόφα-
ση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σχετικά με την 
έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να 
εκδοθούν το 2019 (ΕΕ L.327/87 από 21.12.2018).

8) Την από 11/2/2019 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκδοση 
έγχρωμου συλλεκτικού νομίσματος κοινού μετάλλου, 
ονομαστικής αξίας €5, κοπής 2019, με θέμα «ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – TULIPA 
GOULIMYI».

9) Την από 11/2/2019 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκδοση 
συλλεκτικού νομίσματος κοινού μετάλλου, ονομαστικής 
αξίας €5, κοπής 2019, με θέμα «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩN ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ».

10) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται συνολική δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού ύψους 36.150,00€, εκ της 
οποίας το ποσό των 20.750,00€, αφορά την έκδοση του 
BLISTER με έγχρωμο συλλεκτικό νόμισμα κοινού μετάλ-
λου ονομαστικής αξίας 5€ με θέμα: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝ-
ΔΗΜΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – TULIPA GOULIMYI» και 
το ποσό των 15.400,00€ αφορά την έκδοση του BLISTER 
με συλλεκτικό νόμισμα κοινού μετάλλου ονομαστικής 
αξίας 5€ με θέμα: «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩN ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ». Η εν λόγω 
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δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πι-
στώσεις οικονομικού έτους 2019, ειδικού φορέα 1023-
711-0000000 στο λογαριασμό 5210101001, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.1473/1984 και του 
ν.δ.488/1974.

11) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης επέρχεται αύξηση των εσόδων του Δημοσί-
ου κατά το ποσό των 67.700,00€ (πλέον φορολογικού 
εσόδου προερχομένου από Φ.Π.Α.), εκ της οποίας το 
ποσό των 40.300,00€ αφορά τα έσοδα από τη διάθεση 
του BLISTER με έγχρωμο συλλεκτικό νόμισμα κοινού με-
τάλλου ονομαστικής αξίας 5€ με θέμα: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – 
ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – TULIPA GOULIMYI» και 
το ποσό των 27.400,00€ αφορά τα έσοδα από τη διάθεση 
του BLISTER με συλλεκτικό νόμισμα κοινού μετάλλου 
ονομαστικής αξίας 5€ με θέμα: «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩN ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ», 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την έκδοση των ακόλουθων συλλεκτικών 
νομισματικών προϊόντων έτους 2019, τα οποία θα διατί-
θενται από το Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκαταστή-
ματα της Τράπεζας της Ελλάδος:

Α) BLISTER ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΟΙ-
ΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 5€ ΜΕ ΘΕΜΑ: 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – 
TULIPA GOULIMYI», έως την ποσότητα των πέντε χιλιά-
δων (5.000) τεμαχίων.

Β) BLISTER ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ-
ΤΑΛΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 5€ ΜΕ ΘΕΜΑ: «100 ΧΡΟ-
ΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩN 
ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ», έως την ποσότητα των τεσσάρων χιλιά-
δων (4.000) τεμαχίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2019

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 

 Ι 

   Αριθμ. 2/13141/0025 (3)
Έκδοση αργυρών συλλεκτικών νομισμάτων, κο-

πής 2019, με θέματα «EUROPA STAR 2019 - ΑΝΑ-

ΓΕΝΝΗΣΗ», «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΛΥΡΙΚΟΙ 

ΠΟΙΗΤΕΣ - ΑΛΚΑΙΟΣ», «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣ-

ΜΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ» και «50 ΧΡΟ-

ΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ». 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Έχοντας υπ' όψη:
1) Το ν.δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος 
υπογραφείσης την 21n Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι' ης 

ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δη-
μοσίου και άλλων τινών διατάξεων» (Α' 203).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 5 του ν. 1266/1982 
«Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και 
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α' 81).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 1473/1984 «Με-
ταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και 
άλλες διατάξεις» (Α' 127) όπως συμπληρώθηκαν με την 
παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τρα-
πεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές 
ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» (Α' 242).

4) Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών, (Α' 181).

5) Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 116).

6) Την αριθ. Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

7) Την από 12 Δεκεμβρίου 2018 (ΕΚΤ/2018/35) απόφα-
ση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σχετικά με την 
έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να 
εκδοθούν το 2019 (ΕΕ L 327/87 από 21-12-2018).

8) Την από 11-2-2019 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκδοση 
αργυρού συλλεκτικού νομίσματος, ονομαστικής αξίας 
€10, κοπής 2019, με θέμα «EUROPA STAR 2019 - ΑΝΑ-
ΓΕΝΝΗΣΗ».

9) Την από 11-2-2019 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκδοση 
αργυρού συλλεκτικού νομίσματος, ονομαστικής αξίας 
€10, κοπής 2019, με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΛΥΡΙΚΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ - ΑΛΚΑΙΟΣ».

10) Την από 11-2-2019 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκδοση 
αργυρού συλλεκτικού νομίσματος, ονομαστικής αξίας 
€10, κοπής 2019, με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ».

11 ) Την από 11-2-2019 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκδοση 
αργυρού συλλεκτικού νομίσματος, ονομαστικής αξίας 
€6, κοπής 2019, με θέμα «50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ».

12) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται συνολική δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού ύψους 162.240,51€, εκ της 
οποίας το ποσό των 97.290,03€ αφορά την έκδοση του 
αργυρού συλλεκτικού νομίσματος, ονομαστικής αξίας 
€10, κοπής 2019, με θέμα «EUROPA STAR 2019 - ΑΝΑΓΕΝ-
ΝΗΣΗ», το ποσό των 24.726,66€ αφορά την έκδοση του 
αργυρού συλλεκτικού νομίσματος, ονομαστικής αξίας 
€10, κοπής 2019, με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΛΥΡΙΚΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ - ΑΛΚΑΙΟΣ», το ποσό των 24.726,66€ 
αφορά την έκδοση του αργυρού συλλεκτικού νομίσμα-
τος, ονομαστικής αξίας €10, κοπής 2019, με θέμα «ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ» και 
το ποσό των 15.497,16€ αφορά την έκδοση του αργυρού 
συλλεκτικού νομίσματος, ονομαστικής αξίας €6, κοπής 
2019, με θέμα «50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ». Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί 
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από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις οικονομικού έτους 
2019, ειδικού φορέα 1023-711-0000000 στο λογαριασμό 
5210101001, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 
του ν. 1473/1984 και του ν.δ. 488/1974.

13) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης επέρχεται αύξηση των εσόδων του Δημοσίου 
κατά το ποσό των 406.470,00€ (πλέον φορολογικού εσό-
δου προερχομένου από Φ.Π.Α.), εκ της οποίας το ποσό 
των 241.950,00€ αφορά τα έσοδα από τη διάθεση του 
αργυρού συλλεκτικού νομίσματος, ονομαστικής αξίας 
€10, κοπής 2019, με θέμα «EUROPA STAR 2019 - ΑΝΑΓΕΝ-
ΝΗΣΗ», το ποσό των 62.904,00€ αφορά τα έσοδα από 
τη διάθεση του αργυρού συλλεκτικού νομίσματος, ονο-
μαστικής αξίας €10, κοπής 2019, με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΛΥΡΙΚΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ - ΑΛΚΑΙΟΣ», το ποσό 
των 62.904,00€ αφορά τα έσοδα από τη διάθεση του 
αργυρού συλλεκτικού νομίσματος, ονομαστικής αξίας 
€10, κοπής 2019, με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ» και το ποσό των 38.712,00€ 
αφορά τα έσοδα από τη διάθεση του αργυρού συλλε-
κτικού νομίσματος, ονομαστικής αξίας €6, κοπής 2019, 
με θέμα «50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ 
ΣΕΛΗΝΗ», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την έκδοση των ακόλουθων συλλεκτικών 
νομισμάτων, τα οποία θα διατίθενται από το Κεντρικό 
Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της Τράπεζας της 
Ελλάδος:

Α) Αργυρό συλλεκτικό νόμισμα, ονομαστικής αξίας 
€10, κοπής 2019, με θέμα «EUROPA STAR 2019 - ΑΝΑΓΕΝ-
ΝΗΣΗ», έως την ποσότητα των πέντε χιλιάδων (5.000) 
τεμαχίων.

Β) Αργυρό συλλεκτικό νόμισμα, ονομαστικής αξίας 
€10, κοπής 2019, με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΛΥΡΙΚΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ - ΑΛΚΑΙΟΣ», έως την ποσότητα των 
χιλίων διακοσίων (1.200) τεμαχίων.

Γ) Αργυρό συλλεκτικό νόμισμα, ονομαστικής αξίας 
€10, κοπής 2019, με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ», έως την ποσότητα των χιλίων 
διακοσίων (1.200) τεμαχίων.

Δ) Αργυρό συλλεκτικό νόμισμα, ονομαστικής αξίας 
€6, κοπής 2019, με θέμα «50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ», έως την ποσότητα των χιλίων 
διακοσίων (1.200) τεμαχίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2019

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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