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Νέα εθνική όψη κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία
(2016/C 23/06)

Εθνική όψη του νέου κοινού αναμνηστικού κέρματος των δύο ευρώ έκδοσης Γαλλίας που προορίζεται για κυκλοφορία
Τα κέρματα ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία συνιστούν νόμιμο χρήμα σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Προκειμένου να
πληροφορήσει το κοινό και όσους χρησιμοποιούν τα κέρματα, η Επιτροπή δημοσιεύει περιγραφή των σχεδίων όλων των νέων
κερμάτων (1). 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 νομισματική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την έκδοση κερμάτων
ευρώ να εκδίδουν αναμνηστικά κέρματα ευρώ προοριζόμενα για κυκλοφορία, υπό τον όρο ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέ
σεις, και ιδίως 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 στην εθνική τους όψη εμφανίζεται αναμνηστικό σχέδιο με υψηλή συμβολική αξία,
εθνικής ή ευρωπαϊκής εμβέλειας.
Χώρα έκδοσης: Γαλλία
Αναμνηστικό θέμα: Κύπελλο UEFA του Euro 2016
Περιγραφή του σχεδίου: Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου ανδρών της UEFA, που από το 1960 διοργανώνεται κάθε
τέσσερα έτη, αποκαλούμενο κοινώς Euro, θα διεξαχθεί στη Γαλλία, από τις 10 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου 2016. Το Euro
2016 είναι η δέκατη πέμπτη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου εκ μέρους της Ένωσης Ευρωπαϊκών
Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών και συγκεντρώνει τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες ανδρών.
Το φερώνυμο έπαθλο, προς τιμήν του Henri Delaunay στον οποίον οφείλεται η ιδέα της διοργάνωσης, παραδίδεται σε σμί
κρυνση στον νικητή του διαγωνισμού.
Το σχέδιο απεικονίζει το έπαθλο Henri-Delaunay στο κέντρο του περιγράμματος της Γαλλίας και συνοδεύεται από τα δύο
σήματα του νομισματοκοπείου του Παρισιού. Στα δεξιά του περιγράμματος της Γαλλίας αναγράφεται η ένδειξη RF (δηλαδή
République Française, Γαλλική Δημοκρατία). Η απεικόνιση της Γαλλίας επιστέφεται με το όνομα της διοργάνωσης, «UEFA
EURO 2016 France». Στο κάτω μέρος, στο προσκήνιο απεικονίζεται μια μπάλα ποδοσφαίρου. Το σύνολο πλαισιώνεται από
φόντο που αποτελείται από γραφιστικά στοιχεία που αντιπροσωπεύουν τον αθλητικό αγώνα.
Στον εξωτερικό δακτύλιο του κέρματος απεικονίζονται τα 12 αστέρια της ευρωπαϊκής σημαίας.
Αριθμός κερμάτων της έκδοσης: 10 εκατομμύρια
Ημερομηνία έκδοσης: Ιανουάριος 2016

(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
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, σσ. 52).

