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Νέα εθνική όψη κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία
(2015/C 257/04)

Εθνική όψη του νέου κοινού αναμνηστικού κέρματος των 2 ευρώ που εκδίδεται από την Ελλάδα 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
ορισμένο αριθμό αναμνηστικών προς κυκλοφορία κερμάτων ευρώ, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις και ιδίως εφόσον
πρόκειται αποκλειστικά και 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.
Για τον εορτασμό της επετείου των τριάντα ετών από την καθιέρωση της σημαίας της ΕΕ, οι υπουργοί οικονομικών της ζώνης
του ευρώ αποφάσισαν ότι τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ δικαιούνται να εκδώσουν αναμνηστικό κέρμα των 2 ευρώ, με
κοινό σχέδιο στην εθνική όψη. Οι πολίτες και οι κάτοικοι της ζώνης του ευρώ επέλεξαν, με δημόσια ηλεκτρονική ψηφοφορία,
το νικητήριο σχέδιο. Οι ψηφοφόροι είχαν να επιλέξουν μεταξύ πέντε σχεδίων, τα οποία είχαν προκριθεί από κριτική επιτροπή
συγκροτούμενη από επαγγελματίες, μετά από διαγωνισμό σχεδίου μεταξύ των εθνικών νομισματοκοπείων, και επέλεξαν το σχέ
διο του κ. Γεωργίου Σταματόπουλου, κατ’ επάγγελμα σχεδιαστή στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Χώρα έκδοσης: Ελλάδα
Αντικείμενο της επετειακής έκδοσης: Η 30ή επέτειος της καθιέρωσης της σημαίας της ΕΕ
Περιγραφή του σχεδίου: Το σχέδιο απεικονίζει τη σημαία της ΕΕ ως σύμβολο το οποίο συνενώνει άτομα και πολιτισμούς που
διαπνέονται από κοινά οράματα και ιδέες, αποβλέποντας σε ένα καλύτερο κοινό μέλλον. Δώδεκα αστέρια μορφοποιούνται σε
ανθρώπινες φυσιογνωμίες, οι οποίες πλαισιώνουν τη γέννηση μιας νέας Ευρώπης. Στο πάνω δεξιό μέρος, σε ημικύκλιο, αναγρά
φεται η χώρα έκδοσης «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» στα ελληνικά, καθώς και οι χρονολογίες «1985-2015». Μεταξύ της
σημαίας και των ετών απεικονίζεται το σήμα του νομισματοκοπείου. Στο κάτω δεξιό μέρος αναγράφονται τα αρχικά του καλλι
τέχνη (Γεώργιος Σταματόπουλος).
Στον εξωτερικό δακτύλιο του κέρματος απεικονίζονται τα 12 αστέρια της ευρωπαϊκής σημαίας.
Αριθμός κερμάτων της έκδοσης: 750 000
Ημερομηνία έκδοσης: 3ο τρίμηνο του 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 τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, της 10ης Φεβρουαρίου 2009, και τη σύσταση της Επι
τροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κατευθυντηρίων γραμμών όσον αφορά τις εθνικές όψεις και την έκδοση των κερμά
των ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία (ΕΕ L 9 της 14.1.2009, σ. 52).

