C 85/8

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Νέα εθνική όψη των κερμάτων ευρώ που προορίζονται να τεθούν σε κυκλοφορία
(2011/C 85/05)

Εθνική όψη του νέου αναμνηστικού κέρματος των 2 ευρώ, έκδοσης Ιταλίας, που προορίζεται να τεθεί σε
κυκλοφορία
Τα κέρματα ευρώ που προορίζονται να τεθούν σε κυκλοφορία αποτελούν νόμιμο υποχρεωτικό μέσο πληρωμής σε
ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Η Επιτροπή δημοσιεύει περιγραφή των σχεδίων όλων των νέων κερμάτων (1), με
σκοπό να πληροφορήσει όσους χειρίζονται κέρματα καθώς και το ευρύτερο κοινό. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα
του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2009 (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, να εκδίδουν
αναμνηστικά κέρματα ευρώ τα οποία προορίζονται να τεθούν σε κυκλοφορία, εφόσον πληρούνται ορισμένοι
όροι, και ιδίως ότι πρόκειται μόνο για κέρματα των 2 ευρώ. Τα εν λόγω κέρματα έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά
ίδια με εκείνα των υπολοίπων κερμάτων των 2 ευρώ, αλλά στην εθνική τους όψη εμφαίνεται ένα αναμνηστικό
σχέδιο, υψηλής συμβολικής αξίας, εθνικής ή ευρωπαϊκής εμβέλειας.
Χώρα έκδοσης: Ιταλία
Αναμνηστικό θέμα: η 150ή επέτειος της ένωσης της Ιταλίας
Περιγραφή του σχεδίου:
Το εσωτερικό μέρος του κέρματος, στο κέντρο, απεικονίζει τρεις ανεμίζουσες Ιταλικές σημαίες, που αντιπροσω
πεύουν τις τρεις τελευταίες 50ές επετείους — 1911, 1961 και 2011 — οι οποίες καταδεικνύουν μια εξαιρετική
σχέση μεταξύ των γενεών: αυτός είναι ο λογότυπος της 150ής επετείου της ιταλικής ενοποίησης. Στο επάνω
μέρος, υπάρχει η επιγραφή «150o DELL’UNITA’ D’ITALIA» (150ή επέτειος της ένωσης της Ιταλίας) στα δεξιά, τα
αρχικά «RI» της εκδότριας χώρας (Ιταλική Δημοκρατία)·στο κάτω μέρος, οι ημερομηνίες «1861 › 2011 › › »; κάτω
από τις ημερομηνίες, στο κέντρο, το σήμα του νομισματοκοπείου «R» και στα δεξιά, τα αρχικά του καλλιτέχνη
Ettore Lorenzo Frapiccini και τα πρώτα τρία γράμματα της ιταλικής ονομασίας του επαγγέλματός του (incisore)
«ELF INC.»
Στον εξωτερικό δακτύλιο του κέρματος απεικονίζονται τα 12 αστέρια της ευρωπαϊκής σημαίας.
Αριθμός κερμάτων της έκδοσης: 10 εκατομμύρια
Ημερομηνία έκδοσης: Μάρτιος 2011

(1) Για τις άλλες εθνικές όψεις των κερμάτων ευρώ σε κυκλοφορία, βλέπε http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/
coins/index_en.htm
(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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