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Εθνική όψη του αναµνηστικού κέρµατος των 2 ευρώ που εκδίδει το Λουξεµβούργο και το οποίο προορίζεται
για κυκλοφορία
Τα κέρµατα ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία έχουν την ιδιότητα νοµίµου χρήµατος σε ολόκληρη την
ευρωζώνη. Η Επιτροπή, µε σκοπό να πληροφορήσει όσους ασχολούνται επαγγελµατικά µε κέρµατα, καθώς και το
ευρύτερο κοινό, δηµοσιοποιεί όλα τα νέα σχέδια κερµάτων (1). Σε συµφωνία µε τα σχετικά συµπεράσµατα του
Συµβουλίου της 8ης ∆εκεµβρίου 2003 (2), επιτρέπεται στα κράτη µέλη να εκδώσουν ορισµένο αριθµό αναµνηστικών κερµάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία, υπό τον όρο ότι κάθε κράτος µέλος εκδίδει ετησίως
µόνο ένα κέρµα και ότι το κέρµα των 2 ευρώ είναι η µόνη ονοµαστική αξία που χρησιµοποιείται. Τα κέρµατα
αυτά παρουσιάζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κανονικών κερµάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία,
φέρουν όµως ένα αναµνηστικό σχέδιο στην εθνική εµπρόσθια όψη.
1. Κράτος Μέλος: Λουξεµβούργο.
2. Αναµνηστικό γεγονός: Οµοίωµα και µονόγραµµα του Μέγα ∆ούκα Henri.
3. Περιγραφή του σχεδίου: Στα αριστερά της εσωτερικής πλευράς του κέρµατος απεικονίζεται το οµοίωµα της
Αυτού Υψηλότητας του Μέγα ∆ούκα Henri, να κοιτάζει προς τα δεξιά και στα δεξιά το µονόγραµµά του (ένα
ειδικό γράµµα «H» το οποίο φέρει το στέµµα). Τα 12 αστέρια απεικονίζονται σε ηµικύκλιο στα δεξιά του
µονογράµµατος. Το έτος 2004, το οποίο περιβάλλεται από το σήµα του νοµισµατοκοπείου καθώς και τα
αρχικά του χαράκτη, και η λέξη LËTZEBUERG αναγράφονται κυκλικά στο πάνω µέρος του κέρµατος. Οι
λέξεις «— HENRI — Grand-Duc de Luxembourg —» αναγράφονται στο κάτω µέρος του κέρµατος.
4. Αριθµός εκδιδοµένων κερµάτων: Κατ' ανώτατο όριο 2,49 εκατοµµύρια κέρµατα.
5. Πιθανή ηµεροµηνία έκδοσης: 23 Ιουνίου 2004.

(1) Βλέπε ΕΕ C 373 της 28.12.2001, σ. 1 αναφορικά µε όλες τις εθνικές όψεις που έχουν εκδοθεί έως τώρα.
(2) Βλέπε τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 8ης ∆εκεµβρίου 2003 για τις αλλαγές στο σχέδιο των
εθνικών όψεων των κερµάτων ευρώ. Βλέπε, επίσης, τη σύσταση της Επιτροπής, της 29ης Σεπτεµβρίου 2003, σχετικά µε τον
καθορισµό κοινής πρακτικής για τις αλλαγές στα σχέδια των εθνικών εµπρόσθιων όψεων των κερµάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία (ΕΕ L 264 της 15.10.2003, σ. 38).
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