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I.  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ;

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας έχει σχεδιαστεί με σκοπό  
να βοηθήσει τους κατασκευαστές και τους προμηθευτές 
εξοπλισμού επεξεργασίας τραπεζογραμματίων, τις 
επαγγελματικές οργανώσεις και ενώσεις, τις εμπορικές 
τράπεζες, τις εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και τους  
πελάτες και τους χρήστες αυτών να προετοιμαστούν για  
την εισαγωγή των τραπεζογραμματίων της νέας σειράς 
«Ευρώπη».  

 Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας!
Πώς μπορεί να με βοηθήσει το 
Πρόγραμμα Συνεργασίας;

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας παρέχει ευρύ φάσμα 
εκπαιδευτικού υλικού και επικοινωνιακών εργαλείων 
που θα σας βοηθήσουν να ενημερώσετε τους 
υπαλλήλους και τους πελάτες σας, καθώς και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, σχετικά με το νέο τραπεζο
γραμμάτιο των 50 ευρώ και τα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας του. Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει 
επίσης ως υπενθύμιση για την προσαρμογή των 
μηχανημάτων και των συσκευών. 

 Το υλικό παρέχεται χωρίς χρέωση.  
 
 Κατά το μεγαλύτερο μέρος του διατίθεται στις 

επίσημες γλώσσες της ΕΕ.  
 
 Μπορείτε εύκολα να το κατεβάσετε από την 

ενότητα που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για 
τους συνεργάτες (www.neatrapezogrammatiaeuro.
eu/Άμεσηπρόσβαση/Συνεργάτες  η πρόσβαση 
είναι δυνατή μόνο με κωδικό).

Ώς συνεργάτης θα λαμβάνετε επίσης τακτική 
ενημέρωση σχετικά με την εισαγωγή του νέου 
τραπεζογραμματίου των 50 ευρώ. 

http://www.nea-trapezogrammatia-euro.eu/Άμεση-πρόσβαση/Συνεργάτες
http://www.nea-trapezogrammatia-euro.eu/Άμεση-πρόσβαση/Συνεργάτες
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Στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας, η ΕΚΤ και οι 
άλλες κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος: 

 παρέχουν εκτενείς πληροφορίες, τόσο απευθείας στους 
συνεργάτες όσο και με χρήση των μέσων ενημέρωσης, 
σχετικά με τη σειρά «Ευρώπη» και την ανάγκη προσαρμογής 
των μηχανημάτων επεξεργασίας μετρητών και των συσκευών 
εξακρίβωσης της γνησιότητας ώστε να δέχονται τα νέα 
τραπεζογραμμάτια των 50 ευρώ,

 διαθέτουν ψηφιακό και έντυπο υλικό σχετικά με τα  
νέα τραπεζογραμμάτια ευρώ καθώς και τον λογότυπο  
«€ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΝΟΜΙΣΜΑ» σε μορφές που θα 
βοηθούν τους συνεργάτες στην επικοινωνία τους με τις 
ομάδες στις οποίες αυτοί απευθύνονται,

 δίνουν στους συνεργάτες τη δυνατότητα να διανέμουν 
ετοιμοπαράδοτο ψηφιακό και έντυπο υλικό με πληροφορίες 
για τα νέα τραπεζογραμμάτια ευρώ,

 διοργανώνουν σεμινάρια για τους κατασκευαστές 
εξοπλισμού επεξεργασίας τραπεζογραμματίων και  
άλλους φορείς στα οποία παρέχονται πληροφορίες για  
το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ και τα μέτρα 
στήριξης που προσφέρουν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες 
του Ευρωσυστήματος για την έγκαιρη προσαρμογή  
των μηχανημάτων και των συσκευών επεξεργασίας 
τραπεζογραμματίων ώστε να δέχονται το νέο 
τραπεζογραμμάτιο,

 καλούν τους συνεργάτες να υπογράψουν μνημόνιο 
συνεννόησης βάσει του οποίου δεσμεύονται να παρέχουν 
εγκαίρως βοήθεια όσον αφορά την προσαρμογή των 
μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων, των 
μηχανημάτων αυτόματης πώλησης και έκδοσης εισιτηρίων 
καθώς και των συσκευών εξακρίβωσης της γνησιότητας 
ώστε να δέχονται το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ.

Οι συνεργάτες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα θα 
μπορούν να διασφαλίζουν ότι το υλικό της ΕΚΤ διανέμεται 
στους εταίρους και τους πελάτες τους, καθώς και στο κοινό.

II.  ΠΏΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ;
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Τι πρέπει να κάνω αν σκοπεύω να αγοράσω νέο εξοπλισμό επεξεργασίας 
τραπεζογραμματίων;

Αν σκοπεύετε να αγοράσετε μηχανήματα επεξεργασίας 
τραπεζογραμματίων ή/και συσκευές εξακρίβωσης 
της γνησιότητας, θα πρέπει να ζητήσετε από 
τους προμηθευτές να σας ενημερώσουν εάν έχει 
πραγματοποιηθεί, ή εάν είναι εφικτή, η προσαρμογή 
του μηχανήματος/της συσκευής ώστε να δέχεται τα νέα 
τραπεζογραμμάτια.

Κατάλογοι των συσκευών εξακρίβωσης της γνησιότητας 
και των μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων 
που έχουν ελεγχθεί επισήμως από τις κεντρικές 
τράπεζες του Ευρωσυστήματος ως προς την ικανότητά 

τους να αναγνωρίζουν τα νέα τραπεζογραμμάτια των 5, 
των 10 και των 20 ευρώ είναι διαθέσιμοι στον δικτυακό 
τόπο της ΕΚΤ. (www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cash
hand/devices/html/results.el.html). 
 
Οι κατάλογοι θα συνεχίσουν να ενημερώνονται το 
2016 και το 2017 ώστε να συμπεριλάβουν μηχανήματα 
που έχουν ελεγχθεί ως προς την ικανότητά τους να 
επεξεργάζονται το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ, 
με βάση τα αποτελέσματα περαιτέρω ελέγχων των 
κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος.

Οι κατασκευαστές και οι προμηθευτές εξοπλισμού 
επεξεργασίας τραπεζογραμματίων πρέπει:

1. να ξεκινήσουν, το νωρίτερο δυνατόν, τις προετοιμασίες 
για την προσαρμογή του εξοπλισμού, 
2. να διανείμουν, το νωρίτερο δυνατόν, στους πελάτες  
τους, είτε απευθείας είτε μέσω του δικτύου διανομέων, 
ενημερωτικό υλικό σχετικά με την επίσημη παρουσίαση και 
την εισαγωγή του νέου τραπεζογραμματίου των 50 ευρώ  
καθώς και με την ανάγκη προσαρμογής των μηχανημάτων,  
3. να παρέχουν στους πελάτες ενημερώσεις λογισμικού  
και υλικού, δίνοντάς τους επαρκή χρόνο προκειμένου να 
ολοκληρωθεί η αντίστοιχη ενημέρωση των μηχανημάτων  
και των συσκευών.

Οι χρήστες μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων 
και συσκευών εξακρίβωσης της γνησιότητας πρέπει:

1. να επικοινωνήσουν με τους προμηθευτές ή τους 
κατασκευαστές προκειμένου να ξεκινήσουν τις 
προετοιμασίες για την προσαρμογή, 
2. να ενημερώσουν και να εκπαιδεύσουν τους υπαλλήλους 
τους, ιδίως τους ταμίες και όσους κατ' επάγγελμα διαχειρίζονται 
μετρητά, ώστε να αναγνωρίζουν τα νέα τραπεζογραμμάτια 
ευρώ και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας τους, 
3. να ενημερώσουν τους πελάτες, τους εταίρους και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την εισαγωγή του νέου 
τραπεζογραμματίου των 50 ευρώ προτού αυτό να τεθεί σε 
κυκλοφορία. 

 Πώς μπορώ να προετοιμαστώ για τα νέα τραπεζογραμμάτια ευρώ;

http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.el.html
http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.el.html


6

 ➢Οι κατασκευαστές και οι προμηθευτές εξοπλισμού 
επεξεργασίας τραπεζογραμματίων, η βιομηχανία μηχανών 
αυτόματης πώλησης, οι εταιρείες χρηματαποστολών και 
κάθε άλλο πρόσωπο που παρέχει εξοπλισμό ή υπηρεσίες  
επεξεργασίας τραπεζογραμματίων, καθώς πρέπει να 
ενημερώνουν τους πελάτες τους για τη σημασία της 
προσαρμογής των μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζο
γραμματίων και των συσκευών εξακρίβωσης της γνησιότητας 
ώστε να δέχονται τα νέα τραπεζογραμμάτια ευρώ. 
 
 ➢Οι εμπορικές τράπεζες, οι οποίες αποτελούν σημαντική 

πηγή πληροφόρησης σχετικά με τα χρηματοοικονομικά και 
διαθέτουν σημαντική εμπειρία στη διαχείριση μετρητών. 
Λόγω της ιδιότητας τους, διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην 
ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα νέα τραπεζογραμμάτια 
και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας τους. 
 
 ➢Οι εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο αφού συναλλάσσονται με τους πελάτες 
τους σε μετρητά. Και αυτές πρέπει να είναι εξοικειωμένες με 
τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των τραπεζογραμματίων ευρώ 
και να μπορούν να εξηγήσουν στους πελάτες τους πώς να 
αανγνωρίζουν τα γνήσια τραπεζογραμμάτια. 
 
 ➢Οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και οι φορείς 

διαχείρισης ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, που 
αποτελούν ζωτική πηγή πληροφόρησης για τους ταξιδιώτες 
όσον αφορά τα νομίσματα. 
 
 ➢Οι επαγγελματικές ενώσεις, τραπεζικές ενώσεις, ενώσεις 

καταναλωτών ή άλλα αναγνωρισμένα όργανα, αποστολή των 
οποίων είναι να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με ζητήματα 
που αφορούν μετρητά. 

Το Πρόγραμμα συγκέντρωσε πάνω από 500 συνεργαζό
μενους φορείς από τον τομέα της βιομηχανίας και του 
εμπορίου το 2015. Βασιζόμαστε σε εσάς προκειμένου το 
Πρόγραμμα Συνεργασίας για το νέο τραπεζογραμμάτιο των 
50 ευρώ να έχει ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία.

Μπορείτε να εγγραφείτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
www.neatrapezogrammatiaeuro.eu/Άμεσηπρόσβαση/
Συνεργάτες. 

Από τη στιγμή που θα επιβεβαιωθεί η εγγραφή σας, θα 
μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις ή αιτήματα για την 
παροχή έντυπων εκδόσεων στη διεύθυνση:

European Central Bank 
Directorate General Communications  
Sonnemannstrasse 20 
60314 Frankfurt am Main
Germany

Τηλ.: +49 69 1344 5312 
Φαξ: +49 69 1344 5775 
Email: partnershipprogramme@ecb.europa.eu

Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες θα παρέχουν και αυτές 
υποστήριξη στους συνεργάτες σε τοπικό επίπεδο για όλα τα 
θέματα που αφορούν την προσαρμογή των μηχανημάτων. 
Για να επικοινωνήσετε με την κεντρική τράπεζα της χώρας 
σας, συμβουλευθείτε την ενότητα:  

www.nea-trapezogrammatia-euro.eu/Συνεργάτες/Υπεύθυνοι 
επικοινωνίας

 Ποιος μπορεί να γίνει συνεργάτης;  Με ποιον θα πρέπει να επικοινωνήσω;

III.  ΠΏΣ ΜΠΟΡΏ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΏ 
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ;

http://www.nea-trapezogrammatia-euro.eu/Άμεση-πρόσβαση/Συνεργάτες
http://www.nea-trapezogrammatia-euro.eu/Άμεση-πρόσβαση/Συνεργάτες
http://www.nea-trapezogrammatia-euro.eu/Συνεργάτες/Υπεύθυνοι επικοινωνίας
http://www.nea-trapezogrammatia-euro.eu/Συνεργάτες/Υπεύθυνοι επικοινωνίας
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Γιατί εισάγονται τα τραπεζογραμμάτια της σειράς «Ευρώπη»; 

Τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ 
αναγνωρίζονται ως αξιόπιστο μέσο πληρωμής και 
αποθήκευσης αξίας, το οποίο εμπιστεύονται  
338 εκατομμύρια άνθρωποι στις 19 χώρες της ζώνης  
του ευρώ. 

Προκειμένου να αποτρέψουν τις προσπάθειες των 
παραχαρακτών και να διατηρήσουν την ακεραιότητα των 
τραπεζογραμματίων ευρώ, τα οποία τέθηκαν για πρώτη 
φορά σε κυκλοφορία το 2002, η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) 
της ζώνης του ευρώ ξεκίνησαν να εισάγουν σταδιακά τα 
τραπεζογραμμάτια ευρώ της σειράς «Ευρώπη» το 2013. 
Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 5 ευρώ τέθηκε σε 
κυκλοφορία τον Μάιο του 2013 και ακολούθησαν τα νέα 
τραπεζογραμμάτια των 10 και των 20 ευρώ τον Σεπτέμβριο 
του 2014 και τον Νοέμβριο του 2015 αντιστοίχως.  
Τα νέα τραπεζογραμμάτια είναι ακόμη ασφαλέστερα  
και εξακολουθούν να παρέχουν την καλύτερη δυνατή 
προστασία έναντι της παραχάραξης. Περιλαμβάνουν 

ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας που λαμβάνουν 
υπόψη την τεχνολογική πρόοδο στον τομέα της 
παραγωγής και της ασφάλειας τραπεζογραμματίων. 

Η νέα σειρά «Ευρώπη» έχει πάρει το όνομά της από  
την ομώνυμη μορφή της ελληνικής μυθολογίας, από την 
οποία άλλωστε προέρχεται και το όνομα της ηπείρου 
μας. Η προσωπογραφία της Ευρώπης εμφανίζεται στο 
ολόγραμμα και στο υδατογράφημα των νέων 
τραπεζογραμματίων. 

Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ θα παρουσιαστεί 
επισήμως στις 5 Ιουλίου 2016 στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα. Και αυτή τη φορά, είναι απαραίτητη η ενεργή 
συμμετοχή των κατασκευαστών και των προμηθευτών 
εξοπλισμού επεξεργασίας τραπεζογραμματίων 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή προσαρμογή των 
μηχανημάτων και η έγκαιρη προετοιμασία για το νέο 
τραπεζογραμμάτιο.   
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Τίτλος: ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΤΏΝ 50 ΕΥΡΏ, ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΟ 
Διαθέσιμο από: ΑΝΟΙΞΗ 2017 
Περιγραφή: Βίντεο διάρκειας 12 δευτερολέπτων, χωρίς ηχητική επένδυση, το οποίο επικεντρώνεται 
αποκλειστικά στο σχέδιο και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του τραπεζογραμματίου και έχει ως 
σκοπό να ενημερώσει τους ανθρώπους σε μέρη όπου ενδέχεται για πρώτη φορά να συναντήσουν 
το νέο τραπεζογραμμάτιο.  

Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί:  
 Οθόνες ATM οι οποίες αποτελούν την ιδανική θέση για την ενημέρωση των πελατών σχετικά με τα νέα τραπεζογραμμάτια.  
 Οθόνες σε εμπορικά καταστήματα. Θα λειτουργεί αφενός ως υπενθύμιση σχετικά με το νέο τραπεζογραμμάτιο για τους 

υπαλλήλους και αφετέρου θα ενημερώνει τους πελάτες, αποτρέποντας έτσι τη δημιουργία σύγχυσης στο ταμείο όταν οι 
άνθρωποι αντικρίζουν για πρώτη φορά τα νέα τραπεζογραμμάτια.   
 Οθόνες μηχανημάτων αυτόματης πώλησης και έκδοσης εισιτηρίων, οι οποίες διαβεβαιώνουν τους χρήστες ότι τα νέα 

μηχανήματα έχουν ενημερωθεί και μπορούν να δεχτούν τα νέα τραπεζογραμμάτια.     
 Οθόνες σε άλλους δημόσιους χώρους, π.χ. στα μέσα συγκοινωνίας. 

IV.  ΤΙ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Η διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα νέα τραπεζογραμμάτια ευρώ μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Η οργάνωσή σας 
απλώς επιλέγει το πρωτότυπο υλικό που προτιμά, λαμβάνοντας υπόψη τις δικές της ανάγκες καθώς και τις ανάγκες των πελατών, 
των εταίρων, των εργαζομένων της και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Όλα τα επικοινωνιακά εργαλεία θα είναι διαθέσιμα στην 
ενότητα του δικτυακού τόπου που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για τους συνεργάτες στη διεύθυνση  
www.neatrapezogrammatiaeuro.eu/Άμεσηπρόσβαση/Συνεργάτες. 

Τίτλος: ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΕΙΡΑ «ΕΥΡΏΠΗ»: ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΤΏΝ 50 ΕΥΡΏ 
Διαθέσιμο από: 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 
Περιγραφή: Βίντεο διάρκειας 90 δευτερολέπτων το οποίο παρουσιάζει το νέο 
τραπεζογραμμάτιο και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του. 
Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί: Δικτυακοί τόποι, ενδοδίκτυα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τίτλος: ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΤΏΝ 50 ΕΥΡΏ, ΟΛΟΚΛΗΡΟ 
Διαθέσιμο από: ΑΝΟΙΞΗ 2017 
Περιγραφή: Ζωντανό και πολύχρωμο κλιπ διάρκειας 30 δευτερολέπτων στο οποίο άνθρωποι 
από όλη τη ζώνη του ευρώ δηλώνουν τι σημαίνει γιʹαυτούς το νέο τραπεζογραμμάτιο των  
50 ευρώ. Στο τέλος του κλιπ παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά ασφαλείας.   
Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί: Δικτυακοί τόποι, ενδοδίκτυα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  
Η ΕΚΤ θα το αναρτήσει στο κανάλι της στο YouTube.  

ΒΙΝΤΕΟ

Επικοινωνιακό υλικό

Πότε πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα βίντεο; 
Η ΕΚΤ συνιστά στους συνεργάτες να αρχίσουν να προβάλλουν τα βίντεο δύο εβδομάδες πριν από την έκδοση των 
τραπεζογραμματίων και να συνεχίσουν την προβολή για διάστημα τουλάχιστον δύο εβδομάδων μετά  σε αυτό το 
χρονικό διάστημα οι άνθρωποι αναμένεται να έχουν έρθει σε επαφή με το νέο τραπεζογραμμάτιο τουλάχιστον μία φορά.
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Διαθέσιμες από: ΦΘΙΝΟΠΏΡΟ 2016  
Περιγραφή: Ευρεία σειρά εικόνων ανθρώπων που χρησιμοποιούν τραπεζογραμμάτια στην καθημερινότητά τους. Στους 
συνεργάτες θα παρέχονται επίσης εικόνες των τραπεζογραμματίων σε ποιότητα κατάλληλη για ανάρτηση στο διαδίκτυο  
(72dpi, σε μορφή jpeg). 
Πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν: Ενημερωτικά φυλλάδια, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δικτυακοί τόποι και ενδοδίκτυα.   

ΕΙΚΟΝΕΣ

Χρειάζεστε έντυπες εκδόσεις;  
Αν προτιμάτε τις έντυπες εκδόσεις, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση partnershipprogramme@
ecb.europa.eu αναφέροντας πόσα αντίτυπα επιθυμείτε και θα σας αποσταλούν εφόσον υπάρχουν αποθέματα.  
Οι εκδόσεις που αφορούν το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ θα είναι διαθέσιμες μόνο από τις αρχές του 2017. 

Θέλετε να λάβετε εικόνες των τραπεζογραμματίων σε υψηλή ανάλυση;  
Για τους χρήστες οι οποίοι επιθυμούν την αναπαραγωγή εικόνων των τραπεζογραμματίων ευρώ για νόμιμους σκοπούς, 
η  ΕΚΤ έχει παραγάγει ψηφιακές εικόνες με ανάλυση 300dpi, μορφή TIFF και την αναγραφή «Specimen».  
Για να λάβετε τέτοιες εικόνες, πρέπει να μεταβείτε στη διεύθυνση www.ecb.europa.eu/euro/html/hires.el.html

Διαθέσιμες από: Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2016  
Περιγραφή: Τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις σε μορφή PDF, εύκολη στην εκτύπωση. Το φυλλάδιο, η αφίσα και ο οδηγός  
για τους φορείς που διαχειρίζονται μετρητά διατίθενται σε 23 γλώσσες. Η κάρτα με μεταβαλλόμενες εικόνες διατίθεται σε  
15 γλώσσες μόνο.  Σκοπός των εκδόσεων αυτών είναι η μεγαλύτερη εξοικείωση με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ  
και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του. 
Πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν: Δικτυακοί τόποι και εμπορικά καταστήματα. Μπορείτε επίσης να ενσωματώσετε σύνδεσμο 
προς την ψηφιακή έκδοση flipbook που διατίθεται στη διεύθυνση:  
www.neatrapezogrammatiaeuro.eu/Εκπαιδευτικόκαιενημερωτικόυλικό/Ενημερωτικόυλικό

Φυλλάδιο  
(6 σελίδες, 110 χιλ. × 210 χιλ.) 

Κάρτα με μεταβαλλόμενες εικόνες   

(Μέγεθος πιστωτικής κάρτας, 85 χιλ. × 54 χιλ.)

Οδηγός για τους φορείς που 

διαχειρίζονται μετρητά   
(12 σελίδες, 105 χιλ. × 198 χιλ.)

Αφίσα  
(A3, 297 χιλ. × 420 χιλ.)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

http://www.ecb.europa.eu/euro/html/hires.el.html


Διαθέσιμο από: 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 
Περιγραφή: Το Ευρωσύστημα θα οργανώσει σειρά δράσεων και εκδηλώσεων μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του νέου 
τραπεζογραμματίου των 50 ευρώ.    
Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί: Δικτυακοί τόποι, ενδοδίκτυα και ενημερωτικά φυλλάδια.  

Διατίθεται ήδη  
Περιγραφή: Από το 2001 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρησιμοποιεί τον λογότυπο «€ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΝΟΜΙΣΜΑ» για να 
δηλώνει την παροχή έγκυρης ενημέρωσης σχετικά με τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ. Είναι ένας καλός τρόπος για 
να προσδώσετε εγκυρότητα στο δημιουργικό υλικό σας.  
Ο λογότυπος «€ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΝΟΜΙΣΜΑ» είναι διαθέσιμος σε 23 γλώσσες σε ειδική περιοχή του δικτυακού τόπου για τα 
τραπεζογραμμάτια ευρώ. Αν χρησιμοποιείτε τον λογότυπο στον δικτυακό σας τόπο, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις παρεχόμενες 
οδηγίες. (www.neweurobanknotes.eu/partners/logos). 
Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί: Όλα τα επικοινωνιακά εργαλεία.  

ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ «€ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΝΟΜΙΣΜΑ» 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΤΩΝ 50 ΕΥΡΩ

50

 

Δελτίο Τύπου Δελτίο Τύπου Δελτίο Τύπου

Το Ευρωσύστημα 
διοργανώνει στην 
Banco de España στη 
Μαδρίτη σεμινάριο για 
τους κατασκευαστές 
και τους προμηθευτές 
εξοπλισμού επεξεργασίας 
τραπεζογραμματίων. 

Το νέο τραπεζο
γραμμάτιο των  
50 ευρώ 
παρουσιάζεται 
επισήμως 
στην ΕΚΤ στη 
Φρανκφούρτη. 

Νέα τραπεζογραμμάτια των  
50 ευρώ παρέχονται προσωρινά  
σε κατασκευαστές και προμηθευτές 
εξοπλισμού επεξεργασίας 
τραπεζογραμματίων για την 
προσαρμογή των μηχανημάτων 
και των συσκευών εξακρίβωσης 
της γνησιότητας. 

Ενημερωτικά φυλλάδια 
σχετικά με το νέο τραπεζο
γραμμάτιο των 50 ευρώ 
αποστέλλονται σε  
3 εκατομμύρια σημεία 
πώλησης στη ζώνη του 
ευρώ. 

Το νέο τραπεζο
γραμμάτιο των  
50 ευρώ τίθεται  
σε κυκλοφορία  
στη ζώνη του ευρώ. 

Άνοιξη2016 2017
15

Ιουν.

05
Ιουλ. 

1  
μήνα πριν 
από την 
έκδοση 
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EURO CASH ACADEMY 

ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

© Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2016

Εκπαιδευτικό υλικό

Ενότητα στον δικτυακό τόπο Εφαρμογή για έξυπνες κινητές συσκευές 

Διαθέσιμη από: ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016    
Περιγραφή: Πρόκειται για διαδικτυακή ενότητα και 
εφαρμογή για έξυπνες κινητές συσκευές η οποία δίνει τη 
δυνατότητα στους χρήστες να μάθουν περισσότερα για τα 
τραπεζογραμμάτια ευρώ και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας 
τους είτε είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο είτε όχι. Οι 
χρήστες μπορούν είτε να απαντήσουν σε κάποιες απλές 
ερωτήσεις είτε να εξερευνήσουν την πλατεία μιας εικονικής 
πόλης και να ανακαλύψουν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας 
που κρύβονται στο τοπίο.   
Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί: Δικτυακοί τόποι, 
ενδοδίκτυα, κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες. 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΡΜΑΤΑ 

Διαθέσιμες από: 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 
Περιγραφή: Εκπαιδευτικές ιστοσελίδες που δίνουν στους 
επισκέπτες τη δυνατότητα να μάθουν για τα τραπεζο
γραμμάτια ευρώ, να ανακαλύψουν τα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας με τη χρήση σύντομων βίντεο και να συγκρίνουν 
τα τραπεζογραμμάτια.    
Πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν: Δικτυακοί τόποι και 
ενδοδίκτυα. 

Θέλετε να ενσωματώσετε ιστοσελίδες 
με πληροφορίες για τα τραπεζο-
γραμμάτια και τα κέρματα ή την 
ενότητα/εφαρμογή Euro Cash 
Academy στον δικτυακό σας τόπο; 
Με την εφαρμογή iFrames, μπορείτε να το πράξετε  
και μάλιστα σε 23 γλώσσες της ΕΕ. Η ενσωμάτωση 
μπορεί να γίνει ομαλά σε δικτυακό τόπο ή ενδοδίκτυο 
σε μόνιμη ή και σε προσωρινή βάση. Για τον σκοπό 
αυτόν, πρέπει να μεταβείτε στην ενότητα του δικτυακού 
τόπου που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για  
τους συνεργάτες www.neweurobanknotes.eu/
DirectAccess/Partners/Downloadablecontent ή  
να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: 
partnershipprogramme@ecb.europa.eu για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία. 

Διαθέσιμα από: 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 
Περιγραφή: Σύντομα βίντεο και εικόνες των χαρακτηριστικών 
ασφαλείας του νέου τραπεζογραμματίου των 50 ευρώ.    
Πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν: Ώς μέρος εκπαιδευτικού 
υλικού.  
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www.nea-trapezogrammatia-euro.eu/Συνεργάτες


