Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2015.12.01 09:26:54
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

9043

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 160

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

30 Νοεμβρίου 2015
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 82
Θέση σε κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών κερμά−
των κυκλοφορίας 2€ κοπής 2015 με θέμα α) «30 χρό−
νια της Ευρωπαϊκής Σημαίας» και β) «Σπύρος Λούης:
75 χρόνια μνήμης» και καθορισμός των κύριων γνω−
ρισμάτων τους.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 128 (παρ. 2) της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κείμενο
της οποίας ενοποιήθηκε με την Συνθήκη της Λισσαβό−
νας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3671/2008
(Α΄ 129) και αποδόθηκε ενοποιημένα στην Επίσημη Εφη−
μερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C 83/30.03.2010).
2. Τις διατάξεις του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ)
αριθ. 975/1998 της 3ης Μαΐου 1998 «για την ονομαστική
αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε
ευρώ που πρόκειται να κυκλοφορήσουν» (ΕΕ L 139 της
11.05.1998, σελ. 6), όπως έχει τροποποιηθεί με τον Κανο−
νισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 423/1999 της 22.02.1999
(ΕΕ L 52 της 27.02.1999, σελ. 2) και τον Κανονισμό του
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 566/2012 της 18.06.2012 (EE L 169
της 29.06.2012, σελ. 8) και αναδιατυπωθεί με τον Κανο−
νισμό 729/2014 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2014
«για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές
των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία»
(αναδιατύπωση) (EE L 194 της 02.07.2014, σελ. 1).
3. Τις διατάξεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 651/2012 «σχετικά
με την έκδοση κερμάτων ευρώ» της 04.07.2012 (EE L 201
της 27.07.2012, σελ. 135).
4. Την από 11 Δεκεμβρίου 2014 απόφαση της Ευρωπα−
ϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/53), σχετικά με την
έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται
να εκδοθούν το 2015 (ΕΕ L 365 της 19.12.2014, σελ. 163).
5. Την από 06.07.2015 έγκριση του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN 581/UEM 284/06.07.2015).
6. Την από 22.07.2015 έγκριση του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN 613/UEM 304/22.07.2015).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 (παρ. 1) και 6
(παρ. 1) του Ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τραπεζογραμμα−
τίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για
την εισαγωγή του ευρώ» (Α΄ 242).
8. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου (παρ. 2) του
Ν.δ. 488/1974 «περί κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος υπογραφείσης
την 21ην Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι’ ής ρυθμίζονται
τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου, και
άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 203).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄98).
10. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 1α) και 2 της
υπ’ αριθ. Υ 29/08.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.δ/
τος προκαλείται δαπάνη η οποία προβλέπεται να ανέλ−
θει περίπου στο ποσό των 550.000,00€, μέρος της οποί−
ας αφορά στην προμήθεια κενών δίσκων κερμάτων των
2€ και καλύφθηκε από τις εγγραμμένες πιστώσεις του
φορέα 23−200, ΚΑΕ 3326, έτους 2013 και το υπόλοιπο
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικο−
νομικών, έτους 2015, φορέας 23−200, ΚΑΕ 3326, σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου (παρ. 4) του
Ν.δ. 488/1974 «περί κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος υπογραφείσης
την 21ην Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι’ ής ρυθμίζονται τα της
κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου, και άλλων τι−
νών διατάξεων» (Α΄ 203) λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις
του άρθρου 9 (παρ. 2) του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρε−
ώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194) και τις διατάξεις του
άρθρου 66 (παρ. 6) του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι−
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις) (Α΄ 143).
12. Την υπ’ αριθμ. Δ134/2015 γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Τίθενται σε κυκλοφορία νέα αναμνηστικά μεταλλικά
κέρματα κυκλοφορίας των 2€, σε δύο παραστάσεις, με
διπλή θεματολογία: α) «30 χρόνια της Ευρωπαϊκής Ση−
μαίας» και β) «Σπύρος Λούης: 75 χρόνια μνήμης».
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2. Τα κέρματα αυτά κόπτονται−τυπώνονται εφάπαξ σε
ποσότητα 750.000 τεμαχίων ανά θέμα, με την παράστα−
ση της εθνικής όψης διαφορετική από τα κυκλοφορού−
ντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής. Η παράσταση
επί της κοινής όψης και της στεφάνης και των δύο ως
άνω κερμάτων είναι ίδια με τα κυκλοφορούντα ελληνικά
κέρματα της αξίας αυτής με έτος κοπής το 2015.
3. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κερμάτων είναι
αυτά των κυκλοφορούντων κερμάτων των 2€, όπως
έχουν καθορισθεί στις διατάξεις του Κανονισμού του
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 975/1998 της 3ης Μαΐου 1998 για
την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές
των κερμάτων σε ευρώ, όπως τροποποιημένες ισχύουν.
Τα ειδικά χαρακτηριστικά των παραστάσεων, ανά θε−
ματολογία, είναι:
Α) ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙ−
ΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 2€ ΜΕ ΘΕΜΑ «30 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΣΗΜΑΙΑΣ»
− Περιμετρικά στο Δακτύλιο του κέρματος τίθενται
τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
− Στον εσωτερικό κύκλο του κέρματος (πυρήνα) απει−
κονίζεται μία σημαία ως ένα σύμβολο ένωσης ανθρώπων
και πολιτισμών με κοινά οράματα και ιδεώδη που στο−
χεύουν σε ένα καλύτερο κοινό μέλλον. Δώδεκα αστέρια
που μετουσιώνονται σε ανθρώπινες φιγούρες αγκαλιά−
ζοντας τη γέννηση της νέας ευρώπης.
− Εντός του πυρήνα περιμετρικά, αναγράφονται οι
λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και οι χρονολογίες
«1985−2015»
− Εντός του πυρήνα και δεξιά, αποτυπώνεται το ανθέ−
μιο (έμβλημα) του Ελληνικού Νομισματοκοπείου.
− Εντός του πυρήνα και κάτω από την τελευταία προς
τα δεξιά φιγούρα, αποτυπώνονται τα αρχικά του ονόμα−
τος του καλλιτέχνη Γεώργιου Σταματόπουλου.
− Η ονομαστική αξία του νομίσματος αναγράφεται
μόνο στην κοινή όψη σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ.

975/1998 της 3ης Μαΐου 1998 για την ονομαστική αξία
και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ,
όπως τροποποιημένες ισχύουν.
Β) ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙ−
ΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 2€ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ: 75 ΧΡΟΝΙΑ
ΜΝΗΜΗΣ»
− Περιμετρικά στο Δακτύλιο του κέρματος τίθενται
τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
− Στον εσωτερικό κύκλο του κέρματος (πυρήνα) απει−
κονίζεται, με φόντο το Καλλιμάρμαρο Στάδιο, ο Σπύρος
Λούης με το κύπελλο που του απονεμήθηκε.
− Εντός του πυρήνα περιμετρικά, αναγράφονται οι
λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και «75 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗ−
ΜΗΣ ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ».
− Εντός του πυρήνα, δεξιά και πάνω, αποτυπώνεται
το έτος κοπής «2015».
− Εντός του πυρήνα και δεξιά, αποτυπώνεται το ανθέ−
μιο (έμβλημα) του Ελληνικού Νομισματοκοπείου.
− Εντός του πυρήνα και κάτω, αποτυπώνεται η μονο−
γραφή του καλλιτέχνη Γεώργιου Σταματόπουλου.
− Η ονομαστική αξία του νομίσματος αναγράφεται
μόνο στην κοινή όψη σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ.
975/1998 της 3ης Μαΐου 1998 για την ονομαστική αξία
και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ,
όπως τροποποιημένες ισχύουν.
Άρθρο 2
Τις ποσότητες των εν λόγω κερμάτων το Ελληνικό
Δημόσιο θα παραδίδει στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Το προϊόν από τη διάθεση των κερμάτων θα μεταφέ−
ρεται σε πίστωση σχετικού λογαριασμού του Ελληνι−
κού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος
σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργού Οικονομικών.
Άρθρο 3
Στο παρόν προσαρτάται παράρτημα στο οποίο απει−
κονίζονται οι νέες παραστάσεις της εθνικής όψης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2€ ΚΟΠΗΣ 2015:
«30 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ»
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Άρθρο 4
Η κυκλοφορία των υφιστάμενων κερμάτων δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 5
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ B. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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