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Νέα εθνική όψη των κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία
(2008/C 165/04)

Εθνική όψη του νέου αναμνηστικού κέρματος των δύο ευρώ έκδοσης Πορτογαλίας που προορίζεται για κυκλοφορία
Τα κέρματα ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία έχουν την ιδιότητα νόμιμου χρήματος σε ολόκληρη τη ζώνη
του ευρώ. Η Επιτροπή δημοσιεύει περιγραφή των σχεδίων όλων των νέων κερμάτων, με σκοπό να πληροφορήσει
όσους χειρίζονται κέρματα, καθώς και το ευρύτερο κοινό (1). Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της
8ης Δεκεμβρίου 2003 (2), επιτρέπεται στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και στις χώρες που έχουν συνάψει με
την Κοινότητα νομισματική συμφωνία για την έκδοση κερμάτων ευρώ τα οποία προορίζονται για κυκλοφορία να
εκδώσουν ορισμένο αριθμό αναμνηστικών κερμάτων ευρώ προς κυκλοφορία, υπό τον όρο ότι μόνο ένα νέο κέρμα
το πολύ εκδίδεται ετησίως από κάθε χώρα και ότι πρόκειται μόνο για κέρματα των δύο ευρώ. Αυτά τα κέρματα
παρουσιάζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κανονικών κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία,
φέρουν όμως ένα αναμνηστικό σχέδιο στην εθνική όψη.
Χώρα έκδοσης: Πορτογαλία
Αναμνηστικό θέμα: 60ή επέτειος από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Περιγραφή του σχεδίου: Το εσωτερικό μέρος της παράστασης απεικονίζει τον θυρεό της Πορτογαλίας στο άνω
μέρος, πάνω από το όνομα της χώρας έκδοσης («PORTUGAL»), καθώς επίσης αναγραφή του έτους έκδοσης
(«2008») και γεωμετρικό σχέδιο στο κάτω ημικύκλιο του κεντρικού τμήματος. Κατά μήκος του περιγράμματος των
κάτω δύο τρίτων του εσωτερικού δακτυλίου υπάρχει η επιγραφή «60 ANOS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL
DOS DIREITOS HUMANOS», ακολουθούμενη από την επιγραφή «Esc. J. Duarte INCM» με πολύ μικρά γράμματα.
Στον εξωτερικό δακτύλιο του κέρματος εμφανίζονται τα δώδεκα άστρα της ευρωπαϊκής σημαίας.
Μέγιστος αριθμός κερμάτων προς έκδοση: 1 035 000 κέρματα
Πιθανή ημερομηνία έκδοσης: Σεπτέμβριος 2008
Στη στεφάνη: πέντε θυρεοί και επτά κάστρα σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους.

(1) Βλέπε ΕΕ C 373 της 28.12.2001, σ. 1, αναφορικά με τις εθνικές όψεις όλων των κερμάτων που εκδόθηκαν 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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