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Νέα εθνική όψη κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία
(2015/C 255/02)

Εθνική όψη του νέου αναμνηστικού κέρματος των 2 ευρώ που εκδίδεται από το Κράτος της Πόλεως του Βατικανού και
προορίζεται για κυκλοφορία
Τα προς κυκλοφορία κέρματα ευρώ συνιστούν νόμιμο χρήμα σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Προκειμένου να ενημερώσει το
κοινό και όσους χρησιμοποιούν τα κέρματα, η Επιτροπή δημοσιεύει περιγραφή των σχεδίων όλων των νέων κερμάτων (1). Δυνά
μει των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2009 (2), επιτρέπεται στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και
στις χώρες που έχουν συνάψει νομισματική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την έκδοση κερμάτων ευρώ να εκδίδουν
αναμνηστικά προς κυκλοφορία κέρματα ευρώ εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, και ιδίως εφόσον πρόκειται αποκλει
στικά και μόνο για κέρματα των 2 ευρώ. Τα εν λόγω κέρματα έχουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με εκείνα των υπολοίπων
κερμάτων των 2 ευρώ, πλην όμως στην εθνική τους όψη εμφαίνεται αναμνηστικό σχέδιο υψηλής συμβολικής αξίας, εθνικής
ή ευρωπαϊκής εμβέλειας.
Χώρα έκδοσης: Κράτος της Πόλεως του Βατικανού
Αντικείμενο της επετειακής έκδοσης: VIII (8η) παγκόσμια σύνοδος των οικογενειών
Περιγραφή του σχεδίου: Στο σχέδιο απεικονίζονται δύο οικογένειες οι οποίες, σε συμβολικό επίπεδο, αγκαλιάζουν την οικου
μένη. Στο επάνω μέρος αναγράφεται το έτος έκδοσης: «2015». Στην αριστερή πλευρά αναγράφονται το όνομα και το επώνυμο
του καλλιτέχνη: «C. Principe». Στον βραχίονα ενός από τα μέλη της απεικονιζόμενης οικογένειας, στη δεξιά πλευρά, εμφαίνεται
το σήμα του νομισματοκοπείου: «R». Στο περίγραμμα του σχεδίου αναγράφονται τα εξής: «VIII INCONTRO MONDIALE
DELLE FAMIGLIE» (8η παγκόσμια σύνοδος των οικογενειών), από τα αριστερά προς τα δεξιά σε ημικύκλιο, και «CITTÀ DEL
VATICANO» στο ακρότατο κάτω μέρος.
Στον εξωτερικό δακτύλιο του κέρματος απεικονίζονται οι 12 αστέρες της ευρωπαϊκής σημαίας.
Αριθμός κερμάτων της έκδοσης: 122 000
Ημερομηνία έκδοσης: Οκτώβριος 2015

(1) Βλέπε ΕΕ C 373 της 28.12.2001, σ. 1, όπου απεικονίζονται όλες οι εθνικές όψεις των κερμάτων που εκδόθηκαν το 2002.
(2) Βλέπε συμπεράσματα του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της 10ης Φεβρουαρίου 2009 και τη σύσταση της Επιτρο
πής, 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).

