Προεδρικό Διάταγμα υπ'Αριθμ. 221
Θέσπιση κυρώσεων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.
2182/2004 του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τα
μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 και 5 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34) όπως
τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 και 5 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και με το οποίο κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του
άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (Α΄ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154), όπως έχει
τροποποιηθεί.
3. Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.03.04 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών (φ. 519 τ. Β’) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών»
4. Την υπ’ αριθμ. Δ220/05.08.2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η θέσπιση κυρώσεων δυνάμει του άρθρου 6 του
Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) 2182/2004, σχετικά με τα μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με
τα κέρματα ευρώ.

Άρθρο 2

Προστίθεται εις το κεφ. 9ο του Ποινικού Κώδικος άρθρο 215 Α που έχει ως εξής:

1.Όποιος παράγει, πωλεί, εισάγει ή διανέμει για πώληση ή για άλλους εμπορικούς σκοπούς μετάλλια ή μάρκες

τα οποία:

1)φέρουν στην όψη τους όρους «ευρώ» ή «λεπτά ευρώ» ή το σύμβολο του ευρώ, ή

2)έχουν μέγεθος εντός των ορίων αναφοράς, όπως αυτά προσδιορίζονται σύμφωνα με την περίπτωση στ’ του
άρθρου 1 του Κανονισμού 2182/2004 του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 2004 (Ε.Ε.L. 373/1/21.12.2004) ή

3)φέρουν στην όψη τους οποιοδήποτε σχέδιο που είναι παρόμοιο με εκείνο των εθνικών εμπρόσθιων όψεων ή
των κοινών οπίσθιων όψεων των κερμάτων ευρώ ή είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο με το σχέδιο της στεφάνης
των κερμάτων των 2 ευρώ, τιμωρείται με χρηματική ποινή από € 1.000 έως € 20.000.

2.Οι ανωτέρω πράξεις δεν τιμωρούνται όταν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 3 του
πιο πάνω Κανονισμού ή έχει χορηγηθεί ειδική άδεια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του ιδίου ως άνω
Κανονισμού.

3.Με την ίδια χρηματική ποινή τιμωρούνται και όσοι συνεχίσουν να χρησιμοποιούν πέραν του τέλους του
2009 τα μετάλλια και τις μάρκες που εκδόθηκαν πριν την 21 Δεκεμβρίου 2004 και δεν πληρούν τους όρους
που θεσπίζονται στα άρθρα 2, 3 και 4 του Κανονισμού.

Άρθρο 3
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος
Διατάγματος.

Αθήνα, 2005-10-21
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