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Νέα εθνική όψη κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία
(2017/C 23/05)

Εθνική όψη του νέου κοινού αναμνηστικού κέρματος των 2 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 ορισμένο αριθμό αναμνηστικών κερμάτων ευρώ προοριζόμενων για κυκλοφορία, υπό τον όρο ότι πληρούνται
ορισμένες προϋποθέσεις, και ιδίως ότι πρόκειται μόνο για κέρματα των 2 ευρώ. Τα εν λόγω κέρματα έχουν τεχνικά χαρακτηρι
στικά ίδια με εκείνα των υπόλοιπων κερμάτων των 2 ευρώ, αλλά στην εθνική τους όψη εμφαίνεται ένα αναμνηστικό σχέδιο με
υψηλή συμβολική αξία, εθνικής ή ευρωπαϊκής εμβέλειας.
Χώρα έκδοσης: Γαλλία
Αναμνηστικό θέμα: Συμπλήρωση εκατονταετίας από τον θάνατο του Ογκίστ Ροντέν.
Περιγραφή του σχεδίου: Για την 100ή επέτειο του θανάτου του, το Νομισματοκοπείο των Παρισίων (Monnaie de Paris)
αποτίνει φόρο τιμής στον διαπρεπή γάλλο γλύπτη Ογκίστ Ροντέν. Γεννηθείς το 1840, είναι ένας από τους μείζονες εκπρο
σώπους του ρεαλισμού. Τα έργα του, όπως Ο Σκεπτόμενος, Το Φιλί, Οι Πύλες της Κόλασης ή Οι Αστοί του Καλέ παραμένουν
διαχρονικά αριστουργήματα της παγκόσμιας γλυπτικής.
Το σχέδιο απεικονίζει, πρόσωπο με πρόσωπο, τον Ογκύστ Ροντέν και τον Σκεπτόμενο, το πιο γνωστό έργο του. Η ένδειξη RF
για «République française» εμφαίνεται ως σαν να ήταν γλυπτό στην κορυφή του νομίσματος. Το όνομα του καλλιτέχνη
«A. Rodin» και οι ημερομηνίες «1917-2017» αναγράφονται στη γενειάδα του.
Στον εξωτερικό δακτύλιο του κέρματος απεικονίζονται τα 12 αστέρια της ευρωπαϊκής σημαίας.
Αριθμός κερμάτων της έκδοσης: 10 εκατομμύρια κέρματα
Ημερομηνία έκδοσης: 31 Ιανουαρίου 2017

(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, σ. 52).

