
Ενημερωτικός φάκελος 

Καλωσορίσατε  
στο  

«Ευρωσχολείο»!



Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), εντείνοντας συνεχώς τις προσπά-
θειές της στον τομέα της εκπαίδευσης, ανέπτυξε το «Ευρωσχολείο», μια 
νέα ιδέα που περιστρέφεται γύρω από μια σειρά άμεσα διαθέσιμων  
εκπαιδευτικών εργαλείων. Συνδυάζοντας παιχνίδια, διαδραστικές εφαρ-
μογές, εκδόσεις και μια έκθεση, το «Ευρωσχολείο» διαρθρώνεται σε 
ενότητες με σκοπό να προσελκύσει ένα ευρύ κοινό και βασίζεται στο 
σκεπτικό ότι υπάρχουν ποικίλοι τρόποι να αποκτήσει κανείς γνώσεις και 
ποικίλες μορφές μετάδοσης μηνυμάτων. Οι ενότητες από τις οποίες 
αποτελείται είναι οι εξής:

Παρόλο που το «Ευρωσχολείο» απευθύνεται στο ευρύ κοινό, τα επιμέ-
ρους εργαλεία που περιλαμβάνει αναπτύχθηκαν με την πολύτιμη συνει-
σφορά μαθητών από διάφορα σχολεία. Για παράδειγμα, οι διάλογοι που 
περιέχονται στο παιδικό βιβλίο, το οποίο θυμίζει αστυνομική ιστορία, 
γράφτηκαν με τη συνδρομή μαθητών του Ευρωπαϊκού Σχολείου της 
Φρανκφούρτης. Στη συνέχεια, 11 γλωσσικές εκδοχές αξιολογήθηκαν στο 

Ευρωπαϊκό Σχολείο και σε σχολεία στην Ισπανία, την Ελλάδα, την  
Πορτογαλία, τη Σλοβακία και τη Φινλανδία. Παρομοίως, τα ηλεκτρο-
νικά παιχνίδια δοκιμάστηκαν σε μια ομάδα μαθητών διαφόρων 
εθνικοτήτων, ηλικίας από 10 έως 12 ετών, και κατόπιν προσαρμό-
στηκαν με βάση τα σχόλια που ελήφθησαν. Κεντρικός άξονας του 
«Ευρωσχολείου» είναι μια μέθοδος η οποία βοηθά τα παιδιά και τους 
μεγάλους να διαμορφώσουν τη δική τους αντίληψη για τον κόσμο 

των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων, ενθαρρύνοντας την 
ενεργό συμμετοχή τους. 

2.1 Τα 
τραπεζογραμμάτια και 

τα κέρματα ευρώ

2.2 
Τα χαρακτηριστικά 

ασφαλείας των τραπεζο-
γραμματίων ευρώ

3.1 Παιδικό βιβλίο

3.2 Κάρτα 
τραπεζογραμματίων 

ευρώ

1.
 Ηλεκτρονικά 

παιχνίδια

2.
Διαδραστικές 

εφαρμογές

4.
Έκθεση  

για το Ευρώ

3.
Εκδόσεις

Ευρω-
σχολείο

1.1 Euro run

1.2 Ηλεκτρονικός 
διαγωνισμός «Euro 

run»

1.3 Βρες τα 
χαρακτηριστικά 

ασφαλείας!

1.4 Σε ποια χώρα 
ανήκει το κέρμα;



Οι μεγάλοι μπορούν βεβαίως να βοηθήσουν τα παιδιά κατά τη χρήση 
αυτών των τεχνικών εκμάθησης. Δεν αποκλείεται όμως να χρησιμοποιή-
σουν και οι ίδιοι τα εργαλεία, είτε πρόκειται για ηλεκτρονικό παιχνίδι είτε 
για επίσκεψη σε μια έκθεση ή για κάρτα που παρουσιάζει τα χαρακτηρι-
στικά ασφαλείας των τραπεζογραμματίων, ούτως ώστε να εμβαθύνουν 
τις γνώσεις τους.

Η ΕΚΤ ελπίζει ότι θα βρείτε ενδιαφέρουσα και ευχάριστη την επισκόπηση 
των εκπαιδευτικών εργαλείων του «Ευρωσχολείου» που περιέχει αυτός 
ο ενημερωτικός φάκελος, και σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι στον κόσμο 
των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη λεπτομερή περιγραφή κάθε 
εργαλείου στον παρόντα ενημερωτικό φάκελο ή επισκεφθείτε το δικτυακό 
τόπο www.euro.ecb.eu. Τα περισσότερα από τα εργαλεία του «Ευρω-
σχολείου» είναι διαθέσιμα σε περισσότερες από 20 ευρωπαϊκές γλώσσες.

Επίσημη παρουσίαση του «Ευρωσχολείου»
Η επίσημη παρουσίαση του «Ευρωσχολείου» θα πραγματοποιηθεί στις 
19 Ιουνίου 2009, ώρα 2 μ.μ., στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΚΤ στη 
Φρανκφούρτη, στη Γερμανία. Μαθητές από έξι σχολεία της Φρανκφούρτης 
–όσοι είχαν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στα προκριματικά– 
θα διαγωνιστούν στο ηλεκτρονικό παιχνίδι «Euro run» για να επιλεγούν 
οι τρεις καλύτεροι που θα συγκεντρώσουν τα περισσότερα μετρητά σε 
ευρώ, ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια που θα συναντήσουν στο δρόμο τους, 
και θα απαντήσουν στις περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τα τραπε-
ζογραμμάτια ευρώ και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας τους. Ο Πρόεδρος 
της ΕΚΤ, Jean-Claude Trichet, θα απονείμει στους νικητές του διαγωνισμού 
τα βραβεία τους.

Στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (www.euro.ecb.eu) θα διατίθενται εικόνες 
από την εκδήλωση. 

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Euro run» – Ανακοίνωση νικητών κάθε τρεις μήνες
Μέσω της σύνδεσης http://www.ecb.europa.eu/euro/play/run/
html/index.el.html τα παιδιά θα μπορούν να συμμετέχουν στον ηλε-
κτρονικό διαγωνισμό «Euro run», ο οποίος θα διοργανώνεται κάθε τρεις 
μήνες. Παίκτες από διάφορες χώρες της ΕΕ, ηλικίας από 10 έως 16 ετών, 
θα έχουν την ευκαιρία να διαγωνίζονται μεταξύ τους ώστε να νικήσει 
αυτός που γνωρίζει τα περισσότερα σχετικά με το ευρώ και μπορεί να 
αντιμετωπίσει με επιτυχία τα εμπόδια του «Euro Run». Ο πρώτος διαγω-
νισμός θα ξεκινήσει στις 15 Ιουλίου 2009 και οι νικητές θα ανακοινωθούν 
στα εγκαίνια της Έκθεσης για το Ευρώ στο Μουσείο Επικοινωνίας 
(Museum für Kommunikation) του Βερολίνου, στις 19 Νοεμβρίου 2009. Οι 
παίκτες που θα έχουν συγκεντρώσει τις τρεις υψηλότερες βαθμολογίες 
θα λάβουν από ένα βραβείο ο καθένας. 
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2009



1.
Ηλεκτρονικά 

παιχνίδια

Σκοπός των τριών παιχνιδιών είναι να προσφέρουν πληροφορίες σχετικά 
με τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ. Οι πληροφορίες 
χωρίζονται σε εύχρηστες ενότητες οι οποίες παρουσιάζονται από 
διαφορετικές οπτικές γωνίες και με διαφορετικές ταχύτητες. Κάθε 
παιχνίδι αποτελεί έναν εύκολο τρόπο να ενημερώνεται κανείς για θέματα 
που μας αφορούν όλους και στόχος του είναι να αυξήσει το ενδιαφέρον 
του κοινού για τον κόσμο των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων 
ευρώ.



1.1 Euro ruN

Το «Euro run» είναι ένα παιχνίδι ταχύτητας και δράσης για τους νέους 
αλλά και για όσους αισθάνονται νέοι, κατά το οποίο οι παίκτες καλούνται 
να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα τραπεζογραμμάτια και 
κέρματα ευρώ μπορούν. Ο Αλέξης, ο νεότερος εκπρόσωπος της ΕΚΤ, 
πρέπει να πηδήξει πάνω από τις γέφυρες που απεικονίζονται στα 
τραπεζογραμμάτια ευρώ, να ξεπεράσει πολλά εμπόδια και να καταφέρει 
να μην πέσει στο νερό. Εκτός όμως από αυτά, πρέπει να απαντήσει στις 
ερωτήσεις για τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ. Τα 
κατορθώματά του θα ολοκληρωθούν μόνο όταν ξεσκεπάσει τον 
παραχαράκτη. Το παιχνίδι αποτελείται από επτά επίπεδα. Κάθε επίπεδο 
αντιστοιχεί σε μία από τις επτά διαφορετικές αξίες των τραπεζογραμματίων 
ευρώ. Στη διάρκεια του παιχνιδιού, οι παίκτες λαμβάνουν πληροφορίες 
σχετικά με διάφορα χαρακτηριστικά ασφαλείας των τραπεζογραμματίων. 
Το παιχνίδι αναπαράγει με έξυπνο τρόπο τα σχέδια των 
τραπεζογραμματίων ευρώ και τονίζει πόσο σημαντικό είναι να ελέγχει 
κανείς περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά ασφαλείας. 

 Σε ποιους απευθύνεται: όλοι μπορούν να παίξουν και να διασκεδάσουν 
στο ρυθμό του «Euro run». Τα θέματα και οι χαρακτήρες αναπτύχθηκαν 
και δοκιμάστηκαν με τη βοήθεια παιδιών ηλικίας από 10 έως 16 ετών.

Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/play/run/html/index.el.html



1.2 ΗλΕκτρονικος διαγωνιςμος  
«Euro ruN»

Ανακοίνωση νικητών κάθε τρεις μήνες

Μέσω της σύνδεσης http://www.ecb.europa.eu/euro/play/run/html/index.
el.html τα παιδιά θα μπορούν να συμμετέχουν στον ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό «Euro run», ο οποίος θα διοργανώνεται κάθε τρεις μήνες. 
Παίκτες από διάφορες χώρες της ΕΕ, ηλικίας από 10 έως 16 ετών, θα 
έχουν την ευκαιρία να διαγωνίζονται μεταξύ τους ώστε να νικήσει αυτός 
που γνωρίζει τα περισσότερα σχετικά με το ευρώ και μπορεί να 
αντιμετωπίσει με επιτυχία τα εμπόδια του «Euro Run». Ο πρώτος 
διαγωνισμός θα ξεκινήσει στις 15 Ιουλίου 2009 και οι νικητές θα 
ανακοινωθούν στα εγκαίνια της Έκθεσης για το Ευρώ στο Μουσείο 
Επικοινωνίας (Museum für Kommunikation) του Βερολίνου, στις 19 
Νοεμβρίου 2009. Οι παίκτες που θα έχουν συγκεντρώσει τις τρεις 
υψηλότερες βαθμολογίες θα λάβουν από ένα βραβείο ο καθένας. 



1.3 ΒρΕς τα χαρακτΗριςτικα αςφαλΕιας!

Βοηθήστε την Άννα να μαζέψει τα κομμάτια ενός σκισμένου 
τραπεζογραμματίου ευρώ και ανακαλύψτε πώς μπορείτε να ελέγχετε τα 
διάφορα χαρακτηριστικά ασφαλείας των τραπεζογραμματίων ευρώ. Το 
παιχνίδι αυτό παίζεται σε πιο αργό ρυθμό από το «Euro run» και καλεί 
τον παίκτη να ψάξει για να βρει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα 
τραπεζογραμμάτια ευρώ. Παρέχει με διασκεδαστικό τρόπο πληθώρα 
πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των 
τραπεζογραμματίων ευρώ, μέσα από κινούμενες εικόνες που δείχνουν 
πόσο εύκολη και απλή είναι η εξακρίβωσή τους.

 Σε ποιους απευθύνεται: το παιχνίδι αυτό προορίζεται για όλες τις 
ηλικιακές ομάδες, αλλά τα γραφικά του προσελκύουν κυρίως το 
ενδιαφέρον παιδιών ηλικίας από 10 έως 16 ετών.

Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/play/find_features/html/index.el.html



1.4 ςΕ ποια χωρα ανΗκΕι το κΕρμα;

Γνωρίζατε ότι οι εθνικές όψεις που έχουν επιλέξει οι χώρες της ζώνης 
του ευρώ για τα κέρματα ευρώ απεικονίζουν 66 διαφορετικά σχέδια; Αν 
μάλιστα λάβουμε υπόψη το Μονακό, τον Άγιο Μαρίνο και την Πόλη του 
Βατικανού, τα σχέδια στις εθνικές όψεις φθάνουν τα 85!  Το παιχνίδι «Σε 
ποια χώρα ανήκει το κέρμα;» καλεί τους παίκτες να ταιριάξουν τις εθνικές 
όψεις των κερμάτων ευρώ με τη χώρα που τα εκδίδει, επιλέγοντας από 
έναν χάρτη της Ευρώπης. Αυτό το απλό, αλλά οπτικά ελκυστικό παιχνίδι 
απευθύνεται σε όσους πιστεύουν ότι γνωρίζουν τα κέρματα ευρώ, ενώ 
φρεσκάρει και τις γεωγραφικές γνώσεις.

 Σε ποιους απευθύνεται: σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Τα μικρότερα 
σε ηλικία παιδιά μπορούν να διασκεδάσουν παίζοντας με κάποιον 
μεγαλύτερο.

Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/play/where_from/html/index.el.html



2.
Διαδραστικές 

εφαρμογές

Σκοπός αυτών των εφαρμογών είναι να παρέχουν πληροφορίες σχετικά 
με τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ, καθώς και με τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας τους, χρησιμοποιώντας ελκυστικά και 
διαδραστικά μέσα. Και οι δύο διαθέσιμες εφαρμογές απευθύνονται στο 
ευρύ κοινό. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι οι δάσκαλοι και οι συλλέκτες θα 
εκτιμήσουν ιδιαίτερα «Τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ», ενώ 
«Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των τραπεζογραμματίων ευρώ» θα 
κινήσουν το ενδιαφέρον όσων κατ' επάγγελμα χειρίζονται μετρητά, των 
τραπεζικών υπαλλήλων αλλά και των δασκάλων. 



2.1 τα τραπΕζογραμματια και  
τα κΕρματα Ευρω

Αυτή η εφαρμογή, όπως δηλώνει και το όνομά της, είναι μια διαδραστική 
παρουσίαση των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων ευρώ, που  
περιλαμβάνει εικόνες με το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό λεπτομέρειας. Αυτή 
η λεπτομερής απεικόνιση παρέχει πολύτιμο σημείο αναφοράς σε όποιον 
ενδιαφέρεται για το κοινό νόμισμα και αποτελεί ιδανικό μέσο σύγκρισης 
των διαφορετικών εθνικών σχεδίων που κοσμούν τα κέρματα ευρώ.

 Σε ποιους απευθύνεται: στο ευρύ κοινό και κυρίως σε δασκάλους, 
συλλέκτες και άτομα που κατ’ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά.

Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/eurocoins.el.html



2.2 τα χαρακτΗριςτικα αςφαλΕιας των 
τραπΕζογραμματιων Ευρω

Η διαδραστική παρουσίαση των χαρακτηριστικών ασφαλείας που είναι 
ενσωματωμένα στα τραπεζογραμμάτια ευρώ δίνει την αίσθηση ότι 
πραγματικά κρατάει κανείς στα χέρια του τραπεζογραμμάτια ευρώ. Η 
πλοήγηση είναι απλούστατη και βοηθά τον χρήστη να ανακαλύψει τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας των τραπεζογραμματίων ευρώ. Κινούμενες 
εικόνες δείχνουν πώς ελέγχεται σωστά κάθε χαρακτηριστικό. Επίσης, ο 
χρήστης έχει την ευκαιρία να μελετήσει όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας 
των τραπεζογραμματίων ευρώ, ακόμη και εκείνα που δεν είναι εκ πρώτης 
όψεως ορατά – για παράδειγμα όσα αποκαλύπτονται με τη χρήση 
υπεριώδους ακτινοβολίας και τα μικροτυπογραφικά στοιχεία. Έμφαση 
δίδεται στα χαρακτηριστικά ασφαλείας που μπορεί να ελέγξει ο χρήστης, 
όπως το χαρτί των τραπεζογραμματίων, η ανάγλυφη εκτύπωση, τα 
υδατογραφήματα, οι ταινίες ασφαλείας, οι ημιτελείς αριθμοί, τα 
ολογράμματα, οι ιριδίζουσες λωρίδες και οι αριθμοί που αλλάζουν χρώμα. 
Για όσους δεν επιθυμούν να μελετήσουν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας 
κάνοντας κλικ σε κάθε τραπεζογραμμάτιο, υπάρχει η επιλογή προβολής 
του συνόλου της παρουσίασης (επιλογή «Έναρξη παρουσίασης»).  

 Σε ποιους απευθύνεται: στο ευρύ κοινό, κυρίως σε όσους κατ’ 
επάγγελμα χειρίζονται μετρητά.

Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/security_features.el.html



3.
Εκδόσεις   

Η ΕΚΤ έχει εκπονήσει μια ευρεία σειρά εκδόσεων σχετικά με τα 
τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ, καθώς και με τα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας τους. Ορισμένες από αυτές έχουν εκπονηθεί με τη βοήθεια 
μαθητών.   



3.1 παιδικο ΒιΒλιο

Σκοπός του παιδικού βιβλίου είναι να εξοικειώσει τα παιδιά με τα 
τραπεζογραμμάτια ευρώ και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας τους, 
χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες παιδαγωγικές τεχνικές: μια ιστορία 
–συγκεκριμένα αστυνομική, όπου τα παιδιά βοηθούν στην επίλυση ενός 
μυστηρίου– καλείται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των νεανικού κοινού. 
Η Άννα και ο Αλέξης, που το 2005 είχαν αναλάβει την αποστολή να 
εξηγήσουν στους νέους τη σπουδαιότητα της σταθερότητας των τιμών, 
έρχονται σήμερα αντιμέτωποι με την πρόκληση να εξοικειώσουν τους 
Ευρωπαίους μαθητές με τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ και 
τα χαρακτηριστικά ασφαλείας τους. Οι διάλογοι γράφτηκαν με τη βοήθεια 
μαθητών από το Ευρωπαϊκό Σχολείο στη Φρανκφούρτη, ενώ στη συνέχεια 
11 γλωσσικές εκδοχές αξιολογήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Σχολείο και σε 
σχολεία στην Ισπανία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία και τη 
Φινλανδία.  

Αυτή και άλλες εκδόσεις της ΕΚΤ σχετικά με τα τραπεζογραμμάτια και 
τα κέρματα ευρώ είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη σελίδα:
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/materials.el.html
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Anna and Alex take on the banknote forgers
Anna et Alex contre les faux-monnayeurs

Ana şi Alex în lupta cu falsificatorii de bancnote
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ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑ και ΤΑΙΝΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ελέγξτε τα στο φως

3.2 καρτα τραπΕζογραμματιων Ευρω

Η κάρτα τραπεζογραμματίων ευρώ απευθύνεται στο ευρύ κοινό και 
βασίζεται σε τεχνάσματα που ήταν δημοφιλή κατά τη δεκαετία του ’70. 
Σήμερα η τεχνική αυτή έχει βελτιωθεί πολύ, γεγονός που κάνει τα οπτικά 
της αποτελέσματα πιο εντυπωσιακά. Αν γείρουμε την κάρτα, οι εικόνες 
της αποκαλύπτουν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των τραπεζογραμματίων 
των 20 και των 50 ευρώ. Οι κάρτες χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά 
στη Μάλτα και στην Κύπρο στο πλαίσιο της μετάβασης στο ευρώ, ενώ 
στη συνέχεια διανεμήθηκαν στο ευρύ κοινό στη Σλοβακία, όπου είχαν 
μεγάλη επιτυχία.

Ζητήστε αντίτυπα της κάρτας τραπεζογραμματίων ευρώ στην εθνική 
κεντρική τράπεζα της χώρας σας ή αποστέλλοντας e-mail στη 
διεύθυνση info@ecb.europa.eu.



4.
Έκθεση για  

το Ευρώ    



4.1 ΕκΘΕςΗ για το Ευρω

Η «Έκθεση για το Ευρώ» προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να 
γνωρίσουν από κοντά το ευρώ με τη χρήση πολυμέσων. Κύριος στόχος 
αυτής της περιοδεύουσας έκθεσης είναι να ενημερώσει το ευρωπαϊκό 
κοινό σχετικά με τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ και τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας τους χρησιμοποιώντας ελκυστικά και 
διαδραστικά μέσα. Η Έκθεση περιλαμβάνει επτά ενότητες, διαθέσιμες σε 
δύο γλώσσες: τραπεζογραμμάτια (μία για τα γενικά χαρακτηριστικά των 
τραπεζογραμματίων ευρώ και μία με πληροφορίες για την παραγωγή και 
την κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων ευρώ), κέρματα, χαρακτηριστικά 
ασφαλείας, γωνιά των παιδιών και ιστορία του χρήματος (δύο ενότητες 
αφιερωμένες στη συναρπαστική ιστορική εξέλιξη του χρήματος). 

Χάρη σε μια σειρά καινοτόμων στοιχείων η επίσκεψη στην έκθεση – μια 
45λεπτη διαδρομή στον συναρπαστικό κόσμο των τραπεζογραμματίων 
και των κερμάτων ευρώ – αποτελεί μοναδική εμπειρία. Οι επισκέπτες 
έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά παιχνίδια και να 
έρχονται σε επαφή με χαρακτηριστικά ασφαλείας σε μεγέθυνση, με σκοπό 
να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για το ευρώ.

Η «Έκθεση για το Ευρώ», αν επιθυμείτε να την επισκεφθείτε, φιλοξενείται 
σήμερα και μέχρι τις 30 Ιουνίου στη Ρώμη, στην ιστορική Villa Huffer. Στη 
συνέχεια θα μεταφερθεί στο Μουσείο Επικοινωνίας (Μuseum für 
Kommunikation) του Βερολίνου, όπου θα είναι ανοιχτή για το κοινό από 
τις 20 Νοεμβρίου 2009 έως τις 17 Ιανουαρίου 2010. Στη συνέχεια, η έκθεση 
θα ταξιδέψει στη Γαλλία, στο Λουξεμβούργο, στην Πολωνία, στην Ελλάδα, 
στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ:
http://www.ecb.int/euro/html/exhibition.el.html



Για περισσότερες 
πληροφορίες...

...μπορείτε να επικοινωνείτε με την Eszter Miltényi, 
Υπεύθυνη Τύπου  
(τηλ.: +49 69 1344 8034, e-mail: Eszter.Miltenyi@ecb.europa.eu), 
ή με τον  
Olivier Radelet, Κύριο Υπεύθυνο Έργου  
(τηλ.: +49 69 1344 6532, e-mail: Olivier.Radelet@ecb.europa.eu), 
στο Τμήμα Τύπου και Ενημέρωσης της ΕΚΤ.

Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι η κεντρική τράπεζα που 
έχει αρμοδιότητα για το ενιαίο νόμισμα της Ευρώπης, το ευρώ. Βασικό 
καθήκον της ΕΚΤ είναι να διατηρεί την αγοραστική δύναμη του ευρώ 
και, συνεπώς, τη σταθερότητα των τιμών στη ζώνη του ευρώ. Η ζώνη 
του ευρώ περιλαμβάνει τα 16 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 
που έχουν εισαγάγει το ευρώ από το 1999.

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) περιλαμβάνει την 
ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) όλων των κρατών 
μελών της ΕΕ (Άρθρο 107.1 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας), είτε έχουν υιοθετήσει το ευρώ είτε όχι. 

Το Ευρωσύστημα περιλαμβάνει την ΕΚΤ και τις ΕθνΚΤ των χωρών που 
έχουν υιοθετήσει το ευρώ. Το Ευρωσύστημα και το ΕΣΚΤ θα 
συνυπάρχουν όσο υπάρχουν κράτη μέλη της ΕΕ που δεν έχουν 
υιοθετήσει το ευρώ.


