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Η ΣΕΙΡΑ «ΕΥΡΩΠΗ»: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Χάρη στα ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας τους, τα νέα τραπεζογραμμάτια των 5 και 10 ευρώ θωρακίζονται ακόμη περισσότερο έναντι της παραχάραξης. Όπως και για την 
πρώτη σειρά τραπεζογραμματίων, η γνησιότητά τους εξακριβώνεται εύκολα με τη μέθοδο των τριών ελέγχων (έλεγχος με την αφή, οπτικός έλεγχος και εξέταση υπό γωνία).

www.nea-trapezogrammatia-euro.eu
www.euro.ecb.europa.eu €

Η ΣΕΙΡΑ «ΕΥΡΩΠΗ» 

Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ σε κυκλοφορία από τις 23 Σεπτεμβρίου 2014

Εύκολη εξακρίβωση της γνησιότητας και θωράκιση έναντι της παραχάραξης

Ψηλαφίστε το χαρτί του τραπεζογραμματίου – Είναι κολλαριστό.
Ανάγλυφη εκτύπωση – Με την αφή γίνονται αισθητές μικρές ανάγλυφες γραμμές στην αριστερή και τη δεξιά άκρη του τραπεζογραμματίου.  
Ανάγλυφο δημιουργείται επίσης στην κεντρική εικόνα, στα τυπογραφικά στοιχεία και στον μεγάλο αριθμό της αξίας του τραπεζογραμματίου.

Υδατογράφημα με προσωπογραφία – Κοιτάξτε το τραπεζογραμμάτιο στο φως. Εμφανίζονται μια προσωπογραφία της Ευρώπης, ο αριθμός της αξίας του 
τραπεζογραμματίου και ένα παράθυρο. Τοποθετήστε το τραπεζογραμμάτιο σε μια σκούρα επιφάνεια. Τα ανοιχτόχρωμα σημεία του σκουραίνουν.  
Ταινία ασφαλείας – Κοιτάξτε το τραπεζογραμμάτιο στο φως. Η ταινία ασφαλείας εμφανίζεται ως σκούρα γραμμή. 

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.  
Ολόγραμμα με προσωπογραφία – Παρατηρήστε το τραπεζογραμμάτιο υπό γωνία. Στη λωρίδα ασημί χρώματος διακρίνονται μια προσωπογραφία της Ευρώπης, ένα 
παράθυρο και ο αριθμός της αξίας του τραπεζογραμματίου.

 1  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΗ

 2  ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 3  ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ

Ανακαλύψτε το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ
ΤΟ ΝEΟ ΠΡOΣΩΠΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
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Το «πρόσωπο» των νέων τραπεζογραμματίων ευρώ
 
Οι προσωπογραφίες χρησιμοποιούνται από παλιά σε τραπεζογραμμάτια ανά τον 
κόσμο και, σύμφωνα με σχετικές έρευνες, οι άνθρωποι συνήθως αναγνωρίζουν 
πρόσωπα χωρίς μεγάλη δυσκολία. Το Ευρωσύστημα επέλεξε να χρησιμοποιήσει μια 
προσωπογραφία της Ευρώπης στο υδατογράφημα και στο ολόγραμμα των νέων 
τραπεζογραμματίων ευρώ. Η Ευρώπη είναι μια μορφή της ελληνικής μυθολογίας.  
Η προσωπογραφία προέρχεται από ένα αγγείο ηλικίας άνω των 2.000 ετών, το 
οποίο ανακαλύφθηκε στη νότια Ιταλία και ανήκει στη συλλογή του Λούβρου στο 
Παρίσι. Επιλέχθηκε με κριτήριο τον σαφή συσχετισμό της με την ευρωπαϊκή ήπειρο, 
ενώ προσθέτει και ένα ανθρώπινο στοιχείο στα τραπεζογραμμάτια. 

Η ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ

Ένα αξιόπιστο μέσο πληρωμής 

Από τη στιγμή που τέθηκαν σε κυκλοφορία το 2002, 
τα τραπεζογραμμάτια ευρώ κέρδισαν την εμπιστοσύνη 
του κοινού σε παγκόσμιο επίπεδο κι έγιναν ένα από  
τα πιο αξιόπιστα μέσα πληρωμής. Για να διασφαλιστεί 
ότι η εμπιστοσύνη αυτή θα παραμείνει αμετάβλητη,  
στη σειρά «Ευρώπη» έχουν ενσωματωθεί οι πιο 
πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της 
παραγωγής τραπεζογραμματίων.

Σταδιακή θέση σε κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων της νέας σειράς 

Τα τραπεζογραμμάτια της σειράς «Ευρώπη» θα τεθούν σε κυκλοφορία σταδιακά 
στη διάρκεια αρκετών ετών. Το τραπεζογραμμάτιο των 5 ευρώ τέθηκε σε κυκλοφορία 
το 2013 και θα ακολουθήσει το τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ στις 23 Σεπτεμβρίου 
2014. Τα τραπεζογραμμάτια της πρώτης σειράς θα κυκλοφορούν παράλληλα με τα 
τραπεζογραμμάτια της σειράς «Ευρώπη» μέχρι νεωτέρας. Ακόμη και όταν παύσουν 
να έχουν ισχύ νόμιμου χρήματος, θα μπορούν να ανταλλάσσονται ανά πάσα στιγμή 
στις εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο:  
www.nea-trapezogrammatia-euro.eu

Mario Draghi
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ, 

μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κεντρική τράπεζα της χώρας σας ή με την: 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

Kaiserstrasse 29

60311 Frankfurt am Main

Γερμανία

Tηλ.: +49 69 1344 7455 / Φαξ: +49 69 1344 7401

E-mail: info@ecb.europa.eu
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