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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Νέα εθνική όψη των κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία
(2008/C 89/05)

Εθνική όψη του νέου αναμνηστικού κέρματος των 2 ευρώ που εκδίδεται από τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου
και προορίζεται για κυκλοφορία
Τα κέρματα ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία έχουν την ιδιότητα νομίμου χρήματος σε ολόκληρη τη ζώνη
του ευρώ. Η Επιτροπή, με σκοπό να πληροφορήσει το κοινό και τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν τα
κέρματα, δημοσιοποιεί όλα τα νέα σχέδια κερμάτων (1). Σύμφωνα με τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου,
της 8ης Δεκεμβρίου 2003 (2), επιτρέπεται στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, καθώς και στις χώρες που έχουν
συνάψει με την Κοινότητα νομισματική συμφωνία για την έκδοση κερμάτων ευρώ τα οποία προορίζονται για
κυκλοφορία, να εκδίδουν ορισμένο αριθμό αναμνηστικών κερμάτων ευρώ τα οποία προορίζονται για κυκλοφορία,
υπό τον όρο ότι ένα το πολύ νέο κέρμα εκδίδεται από κάθε χώρα και για κάθε έτος και ότι χρησιμοποιείται μόνον
η ονομαστική αξία του κέρματος των 2 ευρώ. Αυτά τα κέρματα παρουσιάζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
κανονικών κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία, φέρουν όμως ένα αναμνηστικό σχέδιο στην εθνική
εμπρόσθια όψη.
Κράτος έκδοσης: Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου
Θέμα της αναμνηστικής έκδοσης: 2008, Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου
Περιγραφή του σχεδίου: Στο εσωτερικό μέρος του κέρματος απεικονίζονται οι διάφοροι πολιτισμοί των πέντε
ηπείρων, που έχουν παρουσία στην ευρωπαϊκή ήπειρο, οι οποίοι συμβολίζονται με πέντε ανθρώπινες μορφές και με
τα ιερά κείμενα των διαφόρων πολιτισμών. Το σχέδιο συμπληρώνεται με ημικυκλική αναγραφή: στο επάνω μέρος,
«SAN MARINO» και, ακριβώς από κάτω, της χρονολογίας «2008»· στο κάτω μέρος, «ANNO EUROPEO DEL
DIALOGO INTERCULTURALE» και των αρχικών «E.L.F.» του καλλιτέχνη, Ettore Lorenzo Frapiccini· στο
αριστερό μέρος, του σήματος του νομισματοκοπείου «R».
Στην περιφέρεια του κέρματος, απεικονίζονται τα δώδεκα αστέρια της ευρωπαϊκής σημαίας.
Αριθμός εκδιδομένων κερμάτων: 130 000 κέρματα
Ημερομηνία έκδοσης: Απρίλιος 2008
Στη στεφάνη: 2 ★, επαναλαμβανόμενο έξι φορές, εναλλάξ με αυτή τη διάταξη και ανεστραμμένα.

(1) Βλέπε ΕΕ C 373 της 28.12.2001, σ. 1, αναφορικά με όλες τις εθνικές όψεις που εξεδόθησαν το 2002.
(2) Βλέπε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, της 8ης Δεκεμβρίου 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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