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Νέα εθνική όψη των κερμάτων ευρώ που προορίζονται να τεθούν σε κυκλοφορία
(2010/C 137/10)

Εθνική όψη του νέου αναμνηστικού κέρματος των δύο ευρώ έκδοσης Γαλλίας που προορίζεται για κυκλοφορία
Τα κέρματα ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία αποτελούν νόμιμο χρήμα σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Η
Επιτροπή δημοσιεύει περιγραφή των σχεδίων όλων των νέων κερμάτων με σκοπό να πληροφορήσει όσους χειρίζο
νται κέρματα, καθώς και το ευρύτερο κοινό (1). Σύμφωνα με τα συναφή συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης
Φεβρουαρίου 2009 (2), στα κράτη μέλη της ζώνης ευρώ και στις χώρες που έχουν συνάψει με την Κοινότητα
νομισματική συμφωνία που προβλέπει την έκδοση κερμάτων ευρώ τα οποία προορίζονται για κυκλοφορία επι
τρέπεται να εκδίδουν αναμνηστικά κέρματα ευρώ προς κυκλοφορία υπό τον όρο, μεταξύ άλλων, ότι πρόκειται
μόνο για κέρματα των 2 ευρώ. Τα εν λόγω κέρματα έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά ίδια με εκείνα των υπόλοιπων
κερμάτων των 2 ευρώ, αλλά η εθνική τους όψη παριστάνει ένα αναμνηστικό σχέδιο με υψηλή συμβολική αξία,
εθνικής ή ευρωπαϊκής εμβέλειας.

Χώρα έκδοσης: Γαλλία
Αναμνηστικό θέμα: Το διάγγελμα του στρατηγού de Gaulle της 18ης Ιουνίου 1940, το οποίο απηύθυνε μέσω
του BBC από το Λονδίνο, αληθινή ιδρυτική πράξη της γαλλικής Αντίστασης.
Περιγραφή του σχεδίου:
Στο εσωτερικό μέρος του κέρματος απεικονίζεται ο στρατηγός de Gaulle, με στολή και ακάλυπτος, ενώ εκφωνεί
μπροστά σε μικρόφωνο, χαρακτηριστικό της εποχής, το κείμενο του διαγγέλματος, στο οποίο έχει ευρηματικά
παρεμβληθεί η ένδειξη της χώρας «RF». Επάνω η ένδειξη του έτους κοπής «2010» και κάτω οι ενδείξεις «70 ANS»
και «APPEL 18 JUIN».
Στον εξωτερικό δακτύλιο του κέρματος απεικονίζονται τα 12 άστρα της ευρωπαϊκής σημαίας.
Αριθμός εκδιδόμενων κερμάτων: 20 εκατομμύρια.
Ημερομηνία έκδοσης: Ιούνιος 2010

(1) Βλ. ΕΕ C 373 της 28.12.2001, σ. 1, αναφορικά με τις εθνικές όψεις όλων των κερμάτων που εκδόθηκαν το 2002.
(2) Βλ. τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, της 10ης Φεβρουαρίου 2009, και τη
σύσταση της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κατευθυντηρίων γραμμών όσον αφορά τις
εθνικές όψεις και την έκδοση των κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία (ΕΕ L 9 της 14.1.2009, σ. 52).
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