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Νέα εθνική όψη κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία
(2018/C 155/02)

Εθνική όψη του νέου αναμνηστικού κέρματος των 2 ευρώ έκδοσης Βελγίου που προορίζεται για κυκλοφορία
Τα κέρματα ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία 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 κερ
μάτων (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 αναμνηστικό σχέδιο με
υψηλή συμβολική αξία εθνικής ή ευρωπαϊκής εμβέλειας.
Χώρα έκδοσης: Βέλγιο
Αναμνηστικό θέμα: Η 50ή επέτειος των γεγονότων του Μαΐου 1968 στο Βέλγιο
Περιγραφή του σχεδίου: Το σχέδιο απεικονίζει φοιτητές που κρατούν στο χέρι ένα φυλλάδιο και μια σημαία και αναφέρεται
στις φοιτητικές διαδηλώσεις που έγιναν στο Βέλγιο σε σχέση με τις κοινωνικο-πολιτισμικές αλλαγές του Μαΐου 1968.
Επρόκειτο για σημαντικό εθνικό γεγονός που διαμόρφωσε την εθνική πολιτική του Βελγίου και επηρέασε τις επακόλουθες
κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις πριν από 50 χρόνια.
Στο αριστερό μέρος απεικονίζεται το σήμα του νομισματοκοπείου της Ουτρέχτης (το κηρύκειο του Ερμή) μαζί με το σήμα του
Βέλγου διευθυντή του νομισματοκοπείου (ο θυρεός του δήμου του Herzele). Η ένδειξη του έτους 2018 και ο κωδικός χώρας
ΒΕ βρίσκονται στο αριστερό μέρος, ακριβώς όπως και τα αρχικά LL του σχεδιαστή του κέρματος, κ. Luc Luycx.
Στο πίσω μέρος του νομίσματος εμφαίνεται ένα αμφιθέατρο, που αποτελεί αναφορά στους φοιτητές.
Στον εξωτερικό δακτύλιο του κέρματος απεικονίζονται τα 12 αστέρια της ευρωπαϊκής σημαίας.
Αριθμός κερμάτων της έκδοσης: 260 000 κέρματα
Ημερομηνία έκδοσης: Μάιος/Ιούνιος 2018

(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).

