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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Νέα εθνική όψη των κερµάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία
(2006/C 248/02)

Εθνική όψη του νέου αναµνηστικού κέρµατος 2 ευρώ εκδόσεως Φινλανδίας
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 (1) κερµάτων. Σε συµφωνία µε τα σχετικά συµπεράσµατα του
Συµβουλίου της 8ης ∆εκεµβρίου 2003 (2), επιτρέπεται στα κράτη µέλη και στις χώρες που έχουν συνάψει µε την
Κοινότητα νοµισµατική συµφωνία για την έκδοση κερµάτων ευρώ νόµιµης κυκλοφορίας, να εκδίδουν ορισµένο
αριθµό κερµάτων ευρώ αναµνηστικής κυκλοφορίας, υπό τον όρο ότι ένα το πολύ νέο κέρµα εκδίδεται από κάθε
χώρα και για κάθε έτος, και ότι χρησιµοποιείται το κέρµα ονοµαστικής αξίας 2 ευρώ και µόνον. Τα εν λόγω
κέρµατα παρουσιάζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κανονικών κερµάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία, φέρουν όµως ένα αναµνηστικό σχέδιο στην εµπρόσθια, εθνική (κύρια) όψη τους.
Κράτος έκδοσης: Φινλανδία
Αναµνηστικό γεγονός: Εκατονταετηρίδα του καθολικού και ίσου δικαιώµατος ψήφου
Περιγραφή του σχεδίου: το εσωτερικό µέρος του νοµίσµατος εµφανίζει δύο πρόσωπα, ανδρικό και γυναικείο,
τα οποία χωρίζει µία γραµµή. Στην αριστερή πλευρά της όψης αναγράφεται η ηµεροµηνία 1.10.1906 και στη
δεξιά πλευρά αναγράφεται το έτος, µε παρεµβολή της συντοµογραφίας της χώρας µεταξύ του δευτέρου και του
τρίτου ψηφίου: 20 FI 06. Το σήµα Νοµισµατοκοπείου «M» είναι χαραγµένο στα αριστερά καθενός από τα δύο
πρόσωπα. Τα δώδεκα άστρα της Ευρωπαϊκής σηµαίας απεικονίζονται στον εξωτερικό δακτύλιο.
Αριθµός κερµάτων της έκδοσης: µέχρι 2,5 εκατοµµύρια κέρµατα
Πιθανή ηµεροµηνία κυκλοφορίας: Οκτώβριος 2006
Στη στεφάνη: «SUOMI FINLAND * * *» όπου, το * αναπαριστά κεφαλή λιονταριού.

(1) Βλέπε ΕΕ C 373 της 28.12.2001, σ. 1 αναφορικά µε όλες τις εθνικές όψεις που εκδόθηκαν το 2002.
(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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