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Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ «ΕΥΡΩΠΗ»
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Τα τραπεζογραμμάτια πρέπει να αναβαθμίζονται κατά διαστήματα, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι παραμένουν ανθεκτικά έναντι της παραχάραξης. Γι’ αυτόν 
τον λόγο η ΕΚΤ δημιούργησε τη νέα σειρά «Ευρώπη». 

Χάρη στα προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας τους, τα τραπεζο
γραμμάτια της σειράς «Ευρώπη» είναι ακόμη πιο ασφαλή σε σχέση με 
αυτά της πρώτης σειράς. Τα τελευταία χρόνια τα νέα τραπεζογραμμάτια 
τίθενται σε κυκλοφορία σταδιακά κατά αύξουσα ονομαστική αξία.  
Με την έκδοση των νέων τραπεζογραμματίων των 100 και των 200 ευρώ 
στις 28 Μαΐου 2019 ολοκληρώνεται η σειρά «Ευρώπη».

Τα νέα τραπεζογραμμάτια των 100 και των 200 ευρώ περιλαμβάνουν ένα 
ολόγραμμα με κινούμενα σύμβολα, όπως επίσης και άλλα βελτιωμένα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας. Εκτός από την ενισχυμένη προστασία έναντι 
της παραχάραξης, τα τραπεζογραμμάτια έχουν επίσης αποκτήσει νέα 
εμφάνιση.

Όπως τα άλλα τραπεζογραμμάτια της σειράς «Ευρώπη», τα νέα τραπεζο
γραμμάτια των 100 και των 200 ευρώ θα κυκλοφορούν παράλληλα με  
τα τραπεζογραμμάτια της πρώτης σειράς. Όλα τα τραπεζογραμμάτια  
της πρώτης σειράς, συμπεριλαμβανομένου του τραπεζογραμματίου των  
500 ευρώ, εξακολουθούν να έχουν ισχύ νόμιμου χρήματος, δηλ. εξα
κολουθούν να χρησιμοποιούνται ως μέσο πληρωμής και αποθήκευσης 
αξίας. Θα διατηρούν την ονομαστική τους αξία επ’ αόριστον, καθώς θα 
μπορούν να ανταλλάσσονται ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε από τις 
εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

Γιατί χρειάζονται νέα τραπεζογραμμάτια;

ΕΙΣΑΓΩΓΗ



ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ

Υδατογράφημα με 
προσωπογραφία  
Κοιτάξτε το τραπεζο
γραμμάτιο στο φως.  
Εμφανίζεται μια προσω
πογραφία της Ευρώπης, 
ο αριθμός της αξίας του 
τραπεζογραμματίου και  
η βασική εικόνα.

Αριθμός με βαθυπράσινο χρώμα 
Παρατηρήστε το τραπεζογραμμάτιο 
υπό γωνία. Στον αριθμό δημιουρ γείται 
μια αίσθηση κίνησης του φωτός από 
πάνω προς τα κάτω και αντίστροφα. 
Επίσης, ο αριθμός αλλάζει χρώμα από 
βαθύ πράσινο σε βαθύ μπλε.

Ολόγραμμα με  
προσωπογραφία 
Παρατηρήστε το τραπε
ζογραμμάτιο υπό γωνία. 
Στη λωρίδα ασημί  
χρώματος διακρίνεται 
μια προσωπογραφία  
της Ευρώπης, ο αριθμός 
της αξίας του τραπεζο
γραμματίου και η βασική 
εικόνα.

Ανάγλυφη εκτύπωση 
Ψηλαφίστε τις μικρές 
ανάγλυφες γραμμές  
στην αριστερή και  
τη δεξιά άκρη του 
τραπεζογραμματίου.

ΣΕΙΡΑ «ΕΥΡΩΠΗ»: 5 ΕΥΡΩ

ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ



Αριθμός με βαθυπράσινο χρώμα 
Παρατηρήστε το τραπεζογραμμάτιο 
υπό γωνία. Στον αριθμό δημιουρ γείται 
μια αίσθηση κίνησης του φωτός από 
πάνω προς τα κάτω και αντίστροφα. 
Επίσης, ο αριθμός αλλάζει χρώμα από 
βαθύ πράσινο σε βαθύ μπλε.

Υδατογράφημα με 
προσωπογραφία  
Κοιτάξτε το τραπεζο
γραμμάτιο στο φως.  
Εμφανίζεται μια προσω
πογραφία της Ευρώπης, 
ο αριθμός της αξίας του 
τραπεζογραμματίου και  
η βασική εικόνα.

Ολόγραμμα με  
προσωπογραφία 
Παρατηρήστε το τραπε
ζογραμμάτιο υπό γωνία. 
Στη λωρίδα ασημί  
χρώματος διακρίνεται 
μια προσωπογραφία  
της Ευρώπης, ο αριθμός 
της αξίας του τραπεζο
γραμματίου και η βασική 
εικόνα.

Ανάγλυφη εκτύπωση 
Ψηλαφίστε τις μικρές 
ανάγλυφες γραμμές 
στην αριστερή και  
τη δεξιά άκρη του 
τραπεζογραμματίου.

ΣΕΙΡΑ «ΕΥΡΩΠΗ»: 10 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ

ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ



Αριθμός με βαθυπράσινο χρώμα 
Παρατηρήστε το τραπεζογραμμάτιο 
υπό γωνία. Στον αριθμό δημιουρ γείται 
μια αίσθηση κίνησης του φωτός από 
πάνω προς τα κάτω και αντίστροφα. 
Επίσης, ο αριθμός αλλάζει χρώμα από 
βαθύ πράσινο σε βαθύ μπλε.

ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ

Υδατογράφημα με 
προσωπογραφία  
Κοιτάξτε το τραπεζο
γραμμάτιο στο φως.  
Εμφανίζεται μια προσω
πογραφία της Ευρώπης, 
ο αριθμός της αξίας του 
τραπεζογραμματίου και  
η βασική εικόνα.

Ανάγλυφη εκτύπωση 
Ψηλαφίστε τις μικρές 
ανάγλυφες γραμμές 
στην αριστερή και  
τη δεξιά άκρη του 
τραπεζογραμματίου.

ΣΕΙΡΑ «ΕΥΡΩΠΗ»: 20 ΕΥΡΩ

Παράθυρο με προσωπογραφία  
Κοιτάξτε το τραπεζογραμμάτιο στο 
φως. Το παράθυρο στο ολόγραμμα 

γίνεται διαφανές, αποκαλύπτοντας μια 
προσωπογραφία της Ευρώπης και στις 

δύο όψεις του τραπεζογραμματίου.

ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ



Αριθμός με βαθυπράσινο χρώμα 
Παρατηρήστε το τραπεζογραμμάτιο 
υπό γωνία. Στον αριθμό δημιουρ γείται 
μια αίσθηση κίνησης του φωτός από 
πάνω προς τα κάτω και αντίστροφα. 
Επίσης, ο αριθμός αλλάζει χρώμα από 
βαθύ πράσινο σε βαθύ μπλε.

ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ

Υδατογράφημα με 
προσωπογραφία  
Κοιτάξτε το τραπεζο
γραμμάτιο στο φως.  
Εμφανίζεται μια προσω
πογραφία της Ευρώπης, 
ο αριθμός της αξίας του 
τραπεζογραμματίου και  
η βασική εικόνα.

Ανάγλυφη εκτύπωση 
Ψηλαφίστε τις μικρές 
ανάγλυφες γραμμές  
στην αριστερή και  
τη δεξιά άκρη του 
τραπεζογραμματίου.

ΣΕΙΡΑ «ΕΥΡΩΠΗ»: 50 ΕΥΡΩ

Παράθυρο με προσωπογραφία  
Κοιτάξτε το τραπεζογραμμάτιο στο 
φως. Το παράθυρο στο ολόγραμμα 

γίνεται διαφανές, αποκαλύπτοντας μια 
προσωπογραφία της Ευρώπης και στις 

δύο όψεις του τραπεζογραμματίου.

ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ



ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ

Ανάγλυφη εκτύπωση 
Ψηλαφίστε τις μικρές 
ανάγλυφες γραμμές 
στην αριστερή και  
τη δεξιά άκρη του 
τραπεζο γραμματίου. 

ΣΕΙΡΑ «ΕΥΡΩΠΗ»: 100 ΕΥΡΩ

Αριθμός με βαθυπράσινο χρώμα 
Παρατηρήστε το τραπεζογραμμάτιο  
υπό γωνία. Στον αριθμό δημιουργείται μια 
αίσθηση κίνησης του φωτός από πάνω 
προς τα κάτω και αντίστροφα. Επίσης,  
ο αριθμός αλλάζει χρώμα από βαθύ  
πράσινο σε βαθύ μπλε και μέσα σε αυτόν 
εμφανίζονται σύμβολα του ευρώ (€). 

ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ

Ολόγραμμα με κινούμενα σύμβολα 
Παρατηρήστε το τραπεζο  

γραμμάτιο υπό γωνία. Στο επάνω  
μέρος της λωρίδας ασημί χρώματος, 

μικρά σύμβολα του ευρώ (€)  
κινούνται γύρω από τον αριθμό.  

Τα σύμβολα του ευρώ (€) γίνονται 
πιο καθαρά στο άμεσο φως.

Υδατογράφημα με προσωπογραφία 
Κοιτάξτε το τραπεζο γραμ μάτιο στο 
φως. Εμφανίζεται μια προσω πο γραφία 
της Ευρώπης, ο αριθμός της αξίας του 
τραπεζο γραμματίου και η βασική εικόνα.

Παράθυρο με προσωπογραφία  
Κοιτάξτε το τραπεζογραμμάτιο στο φως.  

Το παράθυρο στο ολόγραμμα γίνεται διαφανές, 
αποκαλύπτοντας μια προσωπογραφία της Ευρώπης 

και στις δύο όψεις του τραπεζογραμματίου.



ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ

ΣΕΙΡΑ «ΕΥΡΩΠΗ»: 200 ΕΥΡΩ

Αριθμός με βαθυπράσινο χρώμα 
Παρατηρήστε το τραπεζογραμμάτιο  
υπό γωνία. Στον αριθμό δημιουργείται μια 
αίσθηση κίνησης του φωτός από πάνω 
προς τα κάτω και αντίστροφα. Επίσης,  
ο αριθμός αλλάζει χρώμα από βαθύ  
πράσινο σε βαθύ μπλε και μέσα σε αυτόν 
εμφανίζονται σύμβολα του ευρώ (€). 

ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ

Ολόγραμμα με κινούμενα σύμβολα 
Παρατηρήστε το τραπεζο  

γραμμάτιο υπό γωνία. Στο επάνω  
μέρος της λωρίδας ασημί χρώματος, 

μικρά σύμβολα του ευρώ (€)  
κινούνται γύρω από τον αριθμό.  

Τα σύμβολα του ευρώ (€) γίνονται 
πιο καθαρά στο άμεσο φως.

Υδατογράφημα με προσωπογραφία 
Κοιτάξτε το τραπεζο γραμ μάτιο στο  
φως. Εμφανίζεται μια προσω πο γραφία  
της Ευρώπης, ο αριθμός της αξίας του 
τραπεζο γραμματίου και η βασική εικόνα.

Ανάγλυφη εκτύπωση 
Ψηλαφίστε τις μικρές 
ανάγλυφες γραμμές  
στην αριστερή και  
τη δεξιά άκρη του 
τραπεζο γραμματίου. 

Παράθυρο με προσωπογραφία  
Κοιτάξτε το τραπεζογραμμάτιο στο φως.  

Το παράθυρο στο ολόγραμμα γίνεται διαφανές, 
αποκαλύπτοντας μια προσωπογραφία της Ευρώπης 

και στις δύο όψεις του τραπεζογραμματίου.



Είναι έτοιμος ο εξοπλισμός σας για τα νέα  
τραπεζογραμμάτια των 100 και των 200 ευρώ;

Εάν έχετε επιχείρηση λιανικής ή χρησιμοποιείτε τακτικά μηχανήματα 
επεξεργασίας μετρητών και συσκευές εξακρίβωσης της γνησιότητας 
τραπεζογραμματίων θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός σας 
είναι προσαρμοσμένος για τα νέα τραπεζογραμμάτια των 100 και των  
200 ευρώ προτού αυτά τεθούν σε κυκλοφορία στις 28 Μαΐου 2019.

Για να ελέγξετε κατά πόσον είναι δυνατή η αναβάθμιση του εξοπλισμού 
σας προκειμένου να αναγνωρίζει τα νέα τραπεζογραμμάτια, μπορείτε  
να απευθύνεστε στον προμηθευτή σας. Μπορείτε επίσης να 
συμβουλευτείτε κατάλογο με τους τύπους των μηχανημάτων και των 
συσκευών που έχουν ελεγχθεί τον οποίο θα βρείτε στον δικτυακό τόπο 
της ΕΚΤ, στη διεύθυνση
www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.el.html.

Στον κατάλογο αναγράφεται κατά πόσο ένας συγκεκριμένος τύπος 
μηχανήματος ή συσκευής έχει ήδη αναβαθμιστεί για να δέχεται τα νέα 
τραπεζογραμμάτια των 100 και των 200 ευρώ. 

Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε επίσης να ελέγχετε αν ένα τραπεζογραμμάτιο 
είναι γνήσιο εφαρμόζοντας τη μέθοδο των τριών ελέγχων (έλεγχος με 
την αφή, οπτικός έλεγχος και εξέταση υπό γωνία).

ΣΕΙΡΑ «ΕΥΡΩΠΗ»: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, κάποιο από τα τραπεζογραμμάτια που θα 
λάβετε στη διάρκεια συναλλαγών με μετρητά μπορεί να είναι ύποπτο.  
Εάν συμβεί κάτι τέτοιο,    ελέγξτε το προσεκτικά·
➢   αν εξακολουθείτε να έχετε αμφιβολίες,  

 μην το αποδεχτείτε·
➢  ζητήστε ένα άλλο τραπεζογραμμάτιο.

Εάν έχετε ήδη αποδεχτεί τραπεζογραμμάτιο που σας φαίνεται ύποπτο, 
μην το δώσετε σε κάποιον άλλο, γιατί αυτό αποτελεί ποινικό αδίκημα.  
Θα πρέπει να παραδώσετε το τραπεζογραμμάτιο στο αστυνομικό τμήμα 
της περιοχής σας, στην τράπεζά σας ή στην κεντρική τράπεζα της χώρας 
σας. Εάν είναι γνήσιο, θα σας επιστραφούν τα χρήματά σας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση
www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/ac/html/index.el.html.
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την κεντρική τράπεζα της χώρας 
σας ή να επισκεφτείτε τον δικτυακό της τόπο.

ΥΠΟΠΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ



ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ

ΣΕΙΡΑ «ΕΥΡΩΠΗ»: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Μικροτυπογραφικά στοιχεία



ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ

ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ

ΣΕΙΡΑ «ΕΥΡΩΠΗ»: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Με κάμερα υπέρυθρου φωτός



ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ

ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ

ΣΕΙΡΑ «ΕΥΡΩΠΗ»: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Στο υπεριώδες φως



ΣΕΙΡΑ «ΕΥΡΩΠΗ»: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαθέσιμες εκδόσεις

Κάρτες με μεταβαλλόμενες  
εικόνες (85 x 54 χιλ.) 
Όλες οι ονομαστικές αξίες  
των τραπεζογραμματίων  
της σειράς «Ευρώπη»

Για περισσότερα αντίτυπα των διαθέσιμων εκδόσεων ή κάρτες με 
μεταβαλλόμενες εικόνες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κεντρική 
τράπεζα της χώρας σας ή την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το υλικό 
διατίθεται δωρεάν, σε εύλογες ποσότητες, μέχρι εξαντλήσεως των 
αποθεμάτων.

Ενημερωτικό φυλλάδιο  
(105 x 210 χιλ.)
Τα τραπεζογραμμάτια  
της σειράς «Ευρώπη»

Αφίσα (420 x 594 χιλ.)
Τα τραπεζογραμμάτια της 
σειράς «Ευρώπη» και τα 
κέρματα ευρώ
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Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Sonnemannstrasse 20

60314 Frankfurt am Main
Γερμανία

Τηλ.: +49 69 1344 7455
Φαξ: +49 69 1344 7401

Email: info@ecb.europa.eu

www.ecb.europa.eu/τραπεζογραμμάτια

www.centralbankmalta.org
publicrelations@ 

centralbankmalta.org

www.lb.lt
media@lb.lt

www.nbs.sk
info@nbs.sk

www.bundesbank.de
info@bundesbank.de

www.banque-france.fr
euro-formation@banque-france.fr 

www.centralbank.ie
cashcycle@centralbank.ie

www.centralbank.cy
pressoffice@centralbank.cy

www.bankofgreece.gr
press@bankofgreece.gr 

www.bancaditalia.it
gcm.comunicazione.euro@ 

bancaditalia.it

www.bcl.lu
euro@bcl.lu

www.suomenpankki.fi
info@bof.fi

www.dnb.nl
info@dnb.nl

www.eestipank.ee
info@eestipank.ee

www.bde.es
informacionefectivo@bde.es

www.oenb.at
oenb.info@oenb.at

www.nbb.be
Be.Centralcash@nbb.be

www.bank.lv
info@bank.lv

www.bportugal.pt
press@bportugal.pt

www.bsi.si
PR@bsi.si
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