
  

Ν8) ΣYΛΛEKTIKA KEPMATA, METAΛΛIA KAI ΣYMBOΛIKA NOMIΣMATA

Στις 13.1.1999 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Σύσταση (SEC - 1999 24/2, 1999 /63/ΕC) για τα συλλεκτικά κέρματα, 
τα μετάλλια και τα συμβολικά νομίσματα. Με τον όρο συλλεκτικά κέρματα νοούνται τα αναμνηστικά και τα χρυσά και 
αργυρά κέρματα τα οποία έχουν νόμιμη ισχύ αλλά δεν παράγονται με στόχο να τεθούν στην κυκλοφορία. O όρος 
μετάλλια και συμβολικά νομίσματα αναφέρεται στα μεταλλικά αντικείμενα κυκλικού σχήματος τα οποία ομοιάζουν με 
κέρματα αλλά δεν αποτελούν νόμιμο μέσο πληρωμής ούτε εκδίδονται με βάση εθνικές ή ξένες νομοθετικές διατάξεις. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά τις ακόλουθες πρακτικές στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου (1.1.99 έως 
31.12.2001): 

1) Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να εκδίδουν συλλεκτικά κέρματα σε ευρώ. O περιορισμός ισχύει επίσης για τα συλλεκτικά 
κέρματα που είναι εκπεφρασμένα σε δύο νομίσματα από τα οποία το ένα σε ευρώ και το άλλο σε εθνικό νόμισμα. 

2) Δεν επιτρέπεται η πώληση και η παραγωγή, η έκδοση, η αποθήκευση, η εισαγωγή και η διανομή με σκοπό την 
πώληση ή για εμπορικούς σκοπούς συλλεκτικών κερμάτων, μεταλλίων και συμβολικών νομισμάτων που φέρουν τις 
λέξεις ευρώ ή ευρωσέντ ή απεικονίζονται με ένα σχέδιο που είναι παρόμοιο με το σχέδιο που φέρει η κοινή όψη του 
ευρωκέρματος ή ένα σχήμα που έχει ήδη επίσημα υιοθετηθεί για την παραγωγή του ευρώ όπως είναι τα σχέδια για την 
εθνική όψη των ευρωκερμάτων. Η ανωτέρω Σύσταση επαναλαμβάνεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου ECOFIN 
της 10.5.1999. 

Η ομάδα εργασίας των Διευθυντών των Νομισματοκοπείων υιοθέτησε το Σεπτέμβριο του 1999 ένα κώδικα 
συμπεριφοράς για την έκδοση συλλεκτικών νομισμάτων: 

α) Η ονομαστική τους αξία πρέπει να είναι διαφορετική από την αξία των κερμάτων που προορίζονται για την 
κυκλοφορία. Δύναται, όμως, να είναι όμοια με εκείνη των τραπεζογραμματίων μικρής αξίας. Μπορεί να πωλούνται σε 
μια τιμή ίση ή ανώτερη της ονομαστικής τους αξίας, δεν πρέπει να χρησιμοποιούν όμοιο σχέδιο με αυτό που υπάρχει 
στην κοινή όψη των κερμάτων ευρώ και οφείλουν να έχουν τουλάχιστον μια μικρή διαφορά με την εθνική όψη. 

Το πάχος, η διάμετρος, το χρώμα πρέπει να είναι σαφώς διαφορετικά με εκείνα των κερμάτων ευρώ τουλάχιστον στα 
δύο από τα τρία ανωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά. Δεν επιτρέπεται να εμφανίζουν σχήματα του τύπου του ισπανικού 
λουλουδιού. Η ταυτότητα του κράτους που τα εκδίδει οφείλει να είναι ευκρινώς και ευκόλως αναγνωρίσιμη. 

β) Κάθε σχέδιο πρέπει να εγκρίνεται από την ομάδα εργασίας των Διευθυντών των Νομισματοκοπείων που θα 
πιστοποιεί τη συμμόρφωση των εκδοτών με τις αρχές της προηγούμενης παραγράφου. Μέσα στα όρια των αρχών 
καλής συμπεριφοράς, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να καθορίζουν τα θέματα, την τιμή πώλησης, τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, το σχέδιο, την ημερομηνία έκδοσης και την ποσότητα των συλλεκτικών νομισμάτων. Η ΕΚΤ εγκρίνει 
κάθε χρόνο τον όγκο των συλλεκτικών νομισμάτων λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές νομισματικές παραδόσεις και τις 
εμπορικές πρακτικές. Η έγκριση της ΕΚΤ δεν μπορεί να ανακληθεί παρά μόνο όταν η έκδοση έχει μια αρνητική 
επίπτωση στη νομισματική πολιτική στο σύνολό της, πράγμα σπάνιο. 

γ) Τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να εκδίδουν αναμνηστικά κέρματα. Μια εθνική αναμνηστική όψη είναι δυνατή 
με τον όρο ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ευρωκέρματος παραμένουν αμετάβλητα. Τα αναμνηστικά κέρματα έχουν 
νόμιμη ισχύ στο σύνολο της ζώνης του ευρώ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια συναλλαγών. 
Ωστόσο, για να αποφευχθεί μια σύγχυση μετά την 1.1.2002, οπότε θα κυκλοφορήσουν τα κέρματα ευρώ, το 
Συμβούλιο ECOFIN της 23.11.1998 όρισε ότι έπρεπε να υπάρξει ένα μορατόριουμ για την έκδοση αναμνηστικών 
κερμάτων κυκλοφορίας τα πρώτα χρόνια της κυκλοφορίας του ευρώ. Για τον ίδιο λόγο, οι τρίτες χώρες έχουν πεισθεί 
ότι δεν πρέπει να εκδίδουν αναμνηστικά κέρματα με σχέδια παρόμοια του ευρώ ή φέροντα τα αρχικά "ευρώ".


