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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  
 ΟΔΗΓΟΣ
για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας
των τραπεζογραμματίων ευρώ 
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Περισσότερες πληροφορίες για τα τραπεζογραμμάτια και 
κέρματα ευρώ μπορείτε να λάβετε από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα ή την κεντρική τράπεζα της χώρας σας. 
Στοιχεία επικοινωνίας θα βρείτε στις σελίδες 20 και 21.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γνωρίζετε τα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας των τραπεζογραμματίων 
ευρώ; Σε αυτό τον οδηγό 
παρουσιάζονται και επεξηγούνται 

τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά ασφαλείας κάθε 
τραπεζογραμματίου ευρώ – από το τραπεζογραμμάτιο 
των 5 ευρώ έως εκείνο των 500 ευρώ. Για να ελέγξετε ένα 
τραπεζογραμμάτιο, αρκεί να ανατρέξετε στη σχετική σελίδα.

Τα περισσότερα χαρακτηριστικά ασφαλείας, αλλά όχι όλα, 
είναι κοινά και για τα επτά τραπεζογραμμάτια. Οι διαφορές 
περιγράφονται στις σελίδες 18 και 19.

Στη σελίδα 23 παρέχονται ορισμένες χρήσιμες συμβουλές 
για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ενεργήσετε σε 
περίπτωση που κάποιος επιχειρήσει να πληρώσει με ένα 
ύποπτο τραπεζογραμμάτιο.

Μην ξεχνάτε: πρέπει πάντα να ελέγχετε περισσότερα από 
ένα χαρακτηριστικά. Αν έχετε κάποια αμφιβολία, συγκρίνετε 
το τραπεζογραμμάτιο με ένα άλλο που ξέρετε ότι είναι 
γνήσιο.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ περιλαμβάνουν ορισμένα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας υψηλής τεχνολογίας. Πάντα ελέγχετε περισσότερα από 
ένα χαρακτηριστικά. Αν έχετε κάποια αμφιβολία, συγκρίνετε το 
τραπεζογραμμάτιο με ένα άλλο που ξέρετε ότι είναι γνήσιο.

ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΛΩΡΙΔΑ 
ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ
Αν παρατηρήσετε το 
τραπεζογραμμάτιο υπό γωνία, η 
εικόνα του ολογράμματος αλλάζει 
και αντί για την αξία εμφανίζεται 
το σύμβολο του ευρώ (€) με τα 
χρώματα του ουράνιου τόξου στο 
βάθος. Στις άκρες, γράμματα μικρού 
μεγέθους δηλώνουν την αξία.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΥΠΕΡΙΩΔΕΣ ΦΩΣ, ΕΛΕΓΞΤΕ ΟΤΙ:
●  Το χαρτί δεν φωσφορίζει.
●  Οι ίνες που είναι ενσωματωμένες στο χαρτί φαίνονται κόκκινες, μπλε 

και πράσινες.
●  Στην πρόσθια όψη, η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται 

πράσινη με πορτοκαλί αστέρια. Η υπογραφή του Προέδρου της ΕΚΤ 
γίνεται πράσινη. Τα μεγάλα αστέρια και οι μικροί κύκλοι στο κέντρο 
φωσφορίζουν.

●  Στην οπίσθια όψη, ο χάρτης, η γέφυρα και ο αριθμός της αξίας 
φαίνονται κίτρινα ή πράσινα.

ΤΑΙΝΙΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η ταινία ασφαλείας 
είναι ενσωματωμένη 
στο χαρτί του 
τραπεζογραμματίου. 
Αν το κρατήσετε 
στο φως, η ταινία 
εμφανίζεται ως 
σκούρα λωρίδα. 
Πάνω σε αυτή 
θα δείτε τη λέξη 
«EURO» και την 
αξία («5») με 
γράμματα μικρού 
μεγέθους.

ΙΡΙΔΙΖΟΥΣΑ ΛΩΡΙΔΑ
Αν παρατηρήσετε το 
τραπεζογραμμάτιο υπό γωνία, 
στην οπίσθια όψη εμφανίζεται μια 
λωρίδα χρώματος χρυσαφί, πάνω 
στην οποία απεικονίζονται η αξία 
και το σύμβολο του ευρώ.
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€5
Κλασσικός ρυθμός

120 x 62 χιλ. Γκρι

ΥΦΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ
Το χαρτί των τραπεζογραμματίων αποτελείται από ίνες καθαρού βάμβακος. Λόγω 
της ειδικής σύνθεσής του, τα τραπεζογραμμάτια έχουν πυκνή υφή και στερεότητα.

ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Η χαλκογραφική ή ανάγλυφη εκτύπωση έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
χαρακτηριστικών που γίνονται αισθητά με την αφή και εμφανίζονται στην κεντρική 
εικόνα και σε ορισμένα σημεία της πρόσθιας όψης του τραπεζογραμματίου.

ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Το υδατογράφημα 
δημιουργείται με 
τη διαφοροποίηση 
του πάχους 
του χαρτιού. 
Γίνεται ορατό 
όταν κρατάτε το 
τραπεζογραμμάτιο 
στο φως. Η 
εναλλαγή 
ανοιχτόχρωμων 
και σκουρόχρωμων 
σημείων είναι 
βαθμιαία. 

Αν τοποθετήσετε το 
τραπεζογραμμάτιο 
σε μια σκούρα 
επιφάνεια, τα 
ανοιχτόχρωμα 
σημεία του 
σκουραίνουν. 
Αυτό φαίνεται 
καλύτερα στο 
υδατογράφημα που 
αντιπροσωπεύει την 
αξία.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ περιλαμβάνουν ορισμένα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας υψηλής τεχνολογίας. Πάντα ελέγχετε περισσότερα από 
ένα χαρακτηριστικά. Αν έχετε κάποια αμφιβολία, συγκρίνετε το 
τραπεζογραμμάτιο με ένα άλλο που ξέρετε ότι είναι γνήσιο.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΥΠΕΡΙΩΔΕΣ ΦΩΣ, ΕΛΕΓΞΤΕ ΟΤΙ:
●  Το χαρτί δεν φωσφορίζει.
●  Οι ίνες που είναι ενσωματωμένες στο χαρτί φαίνονται κόκκινες, μπλε 

και πράσινες.
●  Στην πρόσθια όψη, η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται 

πράσινη με πορτοκαλί αστέρια. Η υπογραφή του Προέδρου της ΕΚΤ 
γίνεται πράσινη. Τα μεγάλα αστέρια και οι μικροί κύκλοι στο κέντρο 
φωσφορίζουν.

●  Στην οπίσθια όψη, ο χάρτης, η γέφυρα και ο αριθμός της αξίας 
φαίνονται κίτρινα ή πράσινα.
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€10
Ρωμανικός ρυθμός

127 x 67 χιλ. Κόκκινο

ΙΡΙΔΙΖΟΥΣΑ ΛΩΡΙΔΑ
Αν παρατηρήσετε το 
τραπεζογραμμάτιο υπό γωνία, 
στην οπίσθια όψη εμφανίζεται μια 
λωρίδα χρώματος χρυσαφί, πάνω 
στην οποία απεικονίζονται η αξία 
και το σύμβολο του ευρώ.

ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΛΩΡΙΔΑ 
ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ
Αν παρατηρήσετε το 
τραπεζογραμμάτιο υπό γωνία, η 
εικόνα του ολογράμματος αλλάζει 
και αντί για την αξία εμφανίζεται 
το σύμβολο του ευρώ (€) με τα 
χρώματα του ουράνιου τόξου στο 
βάθος. Στις άκρες, γράμματα μικρού 
μεγέθους δηλώνουν την αξία.

ΥΦΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ
Το χαρτί των τραπεζογραμματίων αποτελείται από ίνες καθαρού βάμβακος. Λόγω 
της ειδικής σύνθεσής του, τα τραπεζογραμμάτια έχουν πυκνή υφή και στερεότητα.

ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Η χαλκογραφική ή ανάγλυφη εκτύπωση έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
χαρακτηριστικών που γίνονται αισθητά με την αφή και εμφανίζονται στην κεντρική 
εικόνα και σε ορισμένα σημεία της πρόσθιας όψης του τραπεζογραμματίου.

ΤΑΙΝΙΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η ταινία ασφαλείας 
είναι ενσωματωμένη 
στο χαρτί του 
τραπεζογραμματίου. 
Αν το κρατήσετε 
στο φως, η ταινία 
εμφανίζεται ως 
σκούρα λωρίδα. 
Πάνω σε αυτή 
θα δείτε τη λέξη 
«EURO» και την 
αξία («10») με 
γράμματα μικρού 
μεγέθους.

ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Το υδατογράφημα 
δημιουργείται με 
τη διαφοροποίηση 
του πάχους 
του χαρτιού. 
Γίνεται ορατό 
όταν κρατάτε το 
τραπεζογραμμάτιο 
στο φως. Η 
εναλλαγή 
ανοιχτόχρωμων 
και σκουρόχρωμων 
σημείων είναι 
βαθμιαία. 

Αν τοποθετήσετε το 
τραπεζογραμμάτιο 
σε μια σκούρα 
επιφάνεια, τα 
ανοιχτόχρωμα 
σημεία του 
σκουραίνουν. 
Αυτό φαίνεται 
καλύτερα στο 
υδατογράφημα που 
αντιπροσωπεύει την 
αξία.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ περιλαμβάνουν ορισμένα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας υψηλής τεχνολογίας. Πάντα ελέγχετε περισσότερα από 
ένα χαρακτηριστικά. Αν έχετε κάποια αμφιβολία, συγκρίνετε το 
τραπεζογραμμάτιο με ένα άλλο που ξέρετε ότι είναι γνήσιο.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΥΠΕΡΙΩΔΕΣ ΦΩΣ, ΕΛΕΓΞΤΕ ΟΤΙ:
●  Το χαρτί δεν φωσφορίζει.
●  Οι ίνες που είναι ενσωματωμένες στο χαρτί φαίνονται κόκκινες, μπλε 

και πράσινες.
●  Στην πρόσθια όψη, η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται 

πράσινη με πορτοκαλί αστέρια. Η υπογραφή του Προέδρου της ΕΚΤ 
γίνεται πράσινη. Τα μεγάλα αστέρια και οι μικροί κύκλοι στο κέντρο 
φωσφορίζουν.

●  Στην οπίσθια όψη, ο χάρτης, η γέφυρα και ο αριθμός της αξίας 
φαίνονται κίτρινα ή πράσινα.

ΤΑΙΝΙΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η ταινία ασφαλείας 
είναι ενσωματωμένη 
στο χαρτί του 
τραπεζογραμματίου. 
Αν το κρατήσετε 
στο φως, η ταινία 
εμφανίζεται ως 
σκούρα λωρίδα. 
Πάνω σε αυτή 
θα δείτε τη λέξη 
«EURO» και την 
αξία («20») με 
γράμματα μικρού 
μεγέθους.
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€20

Γοτθικός ρυθμός
133 x 72 χιλ. Μπλε

ΙΡΙΔΙΖΟΥΣΑ ΛΩΡΙΔΑ
Αν παρατηρήσετε το 
τραπεζογραμμάτιο υπό γωνία, 
στην οπίσθια όψη εμφανίζεται μια 
λωρίδα χρώματος χρυσαφί, πάνω 
στην οποία απεικονίζονται η αξία 
και το σύμβολο του ευρώ.

ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΛΩΡΙΔΑ 
ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ
Αν παρατηρήσετε το 
τραπεζογραμμάτιο υπό γωνία, η 
εικόνα του ολογράμματος αλλάζει 
και αντί για την αξία εμφανίζεται 
το σύμβολο του ευρώ (€) με τα 
χρώματα του ουράνιου τόξου στο 
βάθος. Στις άκρες, γράμματα μικρού 
μεγέθους δηλώνουν την αξία.

ΥΦΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ
Το χαρτί των τραπεζογραμματίων αποτελείται από ίνες καθαρού βάμβακος. Λόγω 
της ειδικής σύνθεσής του, τα τραπεζογραμμάτια έχουν πυκνή υφή και στερεότητα.

ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Η χαλκογραφική ή ανάγλυφη εκτύπωση έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
χαρακτηριστικών που γίνονται αισθητά με την αφή και εμφανίζονται στην κεντρική 
εικόνα και σε ορισμένα σημεία της πρόσθιας όψης του τραπεζογραμματίου.

ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Το υδατογράφημα 
δημιουργείται με 
τη διαφοροποίηση 
του πάχους 
του χαρτιού. 
Γίνεται ορατό 
όταν κρατάτε το 
τραπεζογραμμάτιο 
στο φως. Η 
εναλλαγή 
ανοιχτόχρωμων 
και σκουρόχρωμων 
σημείων είναι 
βαθμιαία. 

Αν τοποθετήσετε το 
τραπεζογραμμάτιο 
σε μια σκούρα 
επιφάνεια, τα 
ανοιχτόχρωμα 
σημεία του 
σκουραίνουν. 
Αυτό φαίνεται 
καλύτερα στο 
υδατογράφημα που 
αντιπροσωπεύει την 
αξία.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ περιλαμβάνουν ορισμένα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας υψηλής τεχνολογίας. Πάντα ελέγχετε περισσότερα από 
ένα χαρακτηριστικά. Αν έχετε κάποια αμφιβολία, συγκρίνετε το 
τραπεζογραμμάτιο με ένα άλλο που ξέρετε ότι είναι γνήσιο.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΥΠΕΡΙΩΔΕΣ ΦΩΣ, ΕΛΕΓΞΤΕ ΟΤΙ:
●  Το χαρτί δεν φωσφορίζει.
●  Οι ίνες που είναι ενσωματωμένες στο χαρτί φαίνονται κόκκινες, μπλε 

και πράσινες.
●  Στην πρόσθια όψη, η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται 

πράσινη με πορτοκαλί αστέρια. Η υπογραφή του Προέδρου της ΕΚΤ 
γίνεται πράσινη. Τα μεγάλα αστέρια και οι μικροί κύκλοι στο κέντρο 
φωσφορίζουν.

●  Στην οπίσθια όψη, ο χάρτης, η γέφυρα και ο αριθμός της αξίας 
φαίνονται κίτρινα ή πράσινα.

ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΤΜΗΜΑ 
ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ
Αν παρατηρήσετε το 
τραπεζογραμμάτιο υπό γωνία, η εικόνα 
του ολογράμματος αλλάζει και αντί για 
την αξία εμφανίζεται ένα παράθυρο 
ή μια πύλη. Στο βάθος, μπορείτε να 
διακρίνετε ομόκεντρους κύκλους στα 
χρώματα του ουράνιου τόξου, οι οποίοι 
αποτελούνται από γράμματα μικρού 
μεγέθους και δημιουργούν μια αίσθηση 
κίνησης από το κέντρο προς τις άκρες 
του ελάσματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥ 
ΑΛΛΑΖΕΙ ΧΡΩΜΑ
Αν παρατηρήσετε το 
τραπεζογραμμάτιο υπό 
γωνία, ο αριθμός της αξίας 
στην οπίσθια όψη αλλάζει 
χρώμα από μωβ σε λαδί 
ή καφέ.

ΤΑΙΝΙΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η ταινία ασφαλείας 
είναι ενσωματωμένη 
στο χαρτί του 
τραπεζογραμματίου. 
Αν το κρατήσετε 
στο φως, η ταινία 
εμφανίζεται ως 
σκούρα λωρίδα. 
Πάνω σε αυτή 
θα δείτε τη λέξη 
«EURO» και την 
αξία («50») με 
γράμματα μικρού 
μεγέθους.
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€50

Αναγεννησιακός ρυθμός
140 x 77 χιλ. Πορτοκαλί

ΥΦΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ
Το χαρτί των τραπεζογραμματίων αποτελείται από ίνες καθαρού βάμβακος. Λόγω 
της ειδικής σύνθεσής του, τα τραπεζογραμμάτια έχουν πυκνή υφή και στερεότητα.

ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Η χαλκογραφική ή ανάγλυφη εκτύπωση έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
χαρακτηριστικών που γίνονται αισθητά με την αφή και εμφανίζονται στην κεντρική 
εικόνα και σε ορισμένα σημεία της πρόσθιας όψης του τραπεζογραμματίου.

ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Το υδατογράφημα 
δημιουργείται με 
τη διαφοροποίηση 
του πάχους 
του χαρτιού. 
Γίνεται ορατό 
όταν κρατάτε το 
τραπεζογραμμάτιο 
στο φως. Η 
εναλλαγή 
ανοιχτόχρωμων 
και σκουρόχρωμων 
σημείων είναι 
βαθμιαία. 

Αν τοποθετήσετε το 
τραπεζογραμμάτιο 
σε μια σκούρα 
επιφάνεια, τα 
ανοιχτόχρωμα 
σημεία του 
σκουραίνουν. 
Αυτό φαίνεται 
καλύτερα στο 
υδατογράφημα που 
αντιπροσωπεύει την 
αξία.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ περιλαμβάνουν ορισμένα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας υψηλής τεχνολογίας. Πάντα ελέγχετε περισσότερα από 
ένα χαρακτηριστικά. Αν έχετε κάποια αμφιβολία, συγκρίνετε το 
τραπεζογραμμάτιο με ένα άλλο που ξέρετε ότι είναι γνήσιο.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΥΠΕΡΙΩΔΕΣ ΦΩΣ, ΕΛΕΓΞΤΕ ΟΤΙ:
●  Το χαρτί δεν φωσφορίζει.
●  Οι ίνες που είναι ενσωματωμένες στο χαρτί φαίνονται κόκκινες, μπλε 

και πράσινες.
●  Στην πρόσθια όψη, η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται 

πράσινη με πορτοκαλί αστέρια. Η υπογραφή του Προέδρου της ΕΚΤ 
γίνεται πράσινη. Τα μεγάλα αστέρια και οι μικροί κύκλοι στο κέντρο 
φωσφορίζουν.

●  Στην οπίσθια όψη, ο χάρτης, η γέφυρα και ο αριθμός της αξίας 
φαίνονται κίτρινα ή πράσινα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥ 
ΑΛΛΑΖΕΙ ΧΡΩΜΑ
Αν παρατηρήσετε το 
τραπεζογραμμάτιο υπό 
γωνία, ο αριθμός της αξίας 
στην οπίσθια όψη αλλάζει 
χρώμα από μωβ σε λαδί 
ή καφέ.

ΤΑΙΝΙΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η ταινία ασφαλείας 
είναι ενσωματωμένη 
στο χαρτί του 
τραπεζογραμματίου. 
Αν το κρατήσετε 
στο φως, η ταινία 
εμφανίζεται ως 
σκούρα λωρίδα. 
Πάνω σε αυτή 
θα δείτε τη λέξη 
«EURO» και την 
αξία («100») με 
γράμματα μικρού 
μεγέθους.

12 13

€100

Ρυθμός μπαρόκ και ροκοκό
147 x 82 χιλ. Πράσινο

ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΤΜΗΜΑ 
ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ
Αν παρατηρήσετε το 
τραπεζογραμμάτιο υπό γωνία, η εικόνα 
του ολογράμματος αλλάζει και αντί για 
την αξία εμφανίζεται ένα παράθυρο 
ή μια πύλη. Στο βάθος, μπορείτε να 
διακρίνετε ομόκεντρους κύκλους στα 
χρώματα του ουράνιου τόξου, οι οποίοι 
αποτελούνται από γράμματα μικρού 
μεγέθους και δημιουργούν μια αίσθηση 
κίνησης από το κέντρο προς τις άκρες 
του ελάσματος.

ΥΦΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ
Το χαρτί των τραπεζογραμματίων αποτελείται από ίνες καθαρού βάμβακος. Λόγω 
της ειδικής σύνθεσής του, τα τραπεζογραμμάτια έχουν πυκνή υφή και στερεότητα.

ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Η χαλκογραφική ή ανάγλυφη εκτύπωση έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
χαρακτηριστικών που γίνονται αισθητά με την αφή και εμφανίζονται στην κεντρική 
εικόνα και σε ορισμένα σημεία της πρόσθιας όψης του τραπεζογραμματίου.

ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Το υδατογράφημα 
δημιουργείται με 
τη διαφοροποίηση 
του πάχους 
του χαρτιού. 
Γίνεται ορατό 
όταν κρατάτε το 
τραπεζογραμμάτιο 
στο φως. Η 
εναλλαγή 
ανοιχτόχρωμων 
και σκουρόχρωμων 
σημείων είναι 
βαθμιαία. 

Αν τοποθετήσετε το 
τραπεζογραμμάτιο 
σε μια σκούρα 
επιφάνεια, τα 
ανοιχτόχρωμα 
σημεία του 
σκουραίνουν. 
Αυτό φαίνεται 
καλύτερα στο 
υδατογράφημα που 
αντιπροσωπεύει την 
αξία.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ περιλαμβάνουν ορισμένα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας υψηλής τεχνολογίας. Πάντα ελέγχετε περισσότερα από 
ένα χαρακτηριστικά. Αν έχετε κάποια αμφιβολία, συγκρίνετε το 
τραπεζογραμμάτιο με ένα άλλο που ξέρετε ότι είναι γνήσιο.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΥΠΕΡΙΩΔΕΣ ΦΩΣ, ΕΛΕΓΞΤΕ ΟΤΙ:
●  Το χαρτί δεν φωσφορίζει.
●  Οι ίνες που είναι ενσωματωμένες στο χαρτί φαίνονται κόκκινες, μπλε 

και πράσινες.
●  Στην πρόσθια όψη, η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται 

πράσινη με πορτοκαλί αστέρια. Η υπογραφή του Προέδρου της ΕΚΤ 
γίνεται πράσινη. Τα μεγάλα αστέρια και οι μικροί κύκλοι στο κέντρο 
φωσφορίζουν.

●  Στην οπίσθια όψη, ο χάρτης, η γέφυρα και ο αριθμός της αξίας 
φαίνονται κίτρινα ή πράσινα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥ 
ΑΛΛΑΖΕΙ ΧΡΩΜΑ
Αν παρατηρήσετε το 
τραπεζογραμμάτιο υπό 
γωνία, ο αριθμός της αξίας 
στην οπίσθια όψη αλλάζει 
χρώμα από μωβ σε λαδί 
ή καφέ.

ΤΑΙΝΙΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η ταινία ασφαλείας 
είναι ενσωματωμένη 
στο χαρτί του 
τραπεζογραμματίου. 
Αν το κρατήσετε 
στο φως, η ταινία 
εμφανίζεται ως 
σκούρα λωρίδα. 
Πάνω σε αυτή 
θα δείτε τη λέξη 
«EURO» και την 
αξία («200») με 
γράμματα μικρού 
μεγέθους.
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€200

Αρχιτεκτονική του σιδήρου και 
του γυαλιού

153 x 82 χιλ. Κίτρινο-καφέ

ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΤΜΗΜΑ 
ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ
Αν παρατηρήσετε το 
τραπεζογραμμάτιο υπό γωνία, η εικόνα 
του ολογράμματος αλλάζει και αντί για 
την αξία εμφανίζεται ένα παράθυρο 
ή μια πύλη. Στο βάθος, μπορείτε να 
διακρίνετε ομόκεντρους κύκλους στα 
χρώματα του ουράνιου τόξου, οι οποίοι 
αποτελούνται από γράμματα μικρού 
μεγέθους και δημιουργούν μια αίσθηση 
κίνησης από το κέντρο προς τις άκρες 
του ελάσματος.

ΥΦΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ
Το χαρτί των τραπεζογραμματίων αποτελείται από ίνες καθαρού βάμβακος. Λόγω 
της ειδικής σύνθεσής του, τα τραπεζογραμμάτια έχουν πυκνή υφή και στερεότητα.

ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
Η χαλκογραφική ή ανάγλυφη εκτύπωση έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
χαρακτηριστικών που γίνονται αισθητά με την αφή και εμφανίζονται στην κεντρική 
εικόνα και σε ορισμένα σημεία της πρόσθιας όψης του τραπεζογραμματίου.

ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Το υδατογράφημα 
δημιουργείται με 
τη διαφοροποίηση 
του πάχους 
του χαρτιού. 
Γίνεται ορατό 
όταν κρατάτε το 
τραπεζογραμμάτιο 
στο φως. Η 
εναλλαγή 
ανοιχτόχρωμων 
και σκουρόχρωμων 
σημείων είναι 
βαθμιαία. 

Αν τοποθετήσετε το 
τραπεζογραμμάτιο 
σε μια σκούρα 
επιφάνεια, τα 
ανοιχτόχρωμα 
σημεία του 
σκουραίνουν. 
Αυτό φαίνεται 
καλύτερα στο 
υδατογράφημα που 
αντιπροσωπεύει την 
αξία.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ περιλαμβάνουν ορισμένα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας υψηλής τεχνολογίας. Πάντα ελέγχετε περισσότερα από 
ένα χαρακτηριστικά. Αν έχετε κάποια αμφιβολία, συγκρίνετε το 
τραπεζογραμμάτιο με ένα άλλο που ξέρετε ότι είναι γνήσιο.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΥΠΕΡΙΩΔΕΣ ΦΩΣ, ΕΛΕΓΞΤΕ ΟΤΙ:
●  Το χαρτί δεν φωσφορίζει.
●  Οι ίνες που είναι ενσωματωμένες στο χαρτί φαίνονται κόκκινες, μπλε 

και πράσινες.
●  Στην πρόσθια όψη, η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται 

πράσινη με πορτοκαλί αστέρια. Η υπογραφή του Προέδρου της ΕΚΤ 
γίνεται πράσινη. Τα μεγάλα αστέρια και οι μικροί κύκλοι στο κέντρο 
φωσφορίζουν.

●  Στην οπίσθια όψη, ο χάρτης, η γέφυρα και ο αριθμός της αξίας 
φαίνονται κίτρινα ή πράσινα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥ 
ΑΛΛΑΖΕΙ ΧΡΩΜΑ
Αν παρατηρήσετε το 
τραπεζογραμμάτιο υπό 
γωνία, ο αριθμός της αξίας 
στην οπίσθια όψη αλλάζει 
χρώμα από μωβ σε λαδί 
ή καφέ.

ΤΑΙΝΙΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η ταινία ασφαλείας 
είναι ενσωματωμένη 
στο χαρτί του 
τραπεζογραμματίου. 
Αν το κρατήσετε 
στο φως, η ταινία 
εμφανίζεται ως 
σκούρα λωρίδα. 
Πάνω σε αυτή 
θα δείτε τη λέξη 
«EURO» και την 
αξία («500») με 
γράμματα μικρού 
μεγέθους.
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€500

Μοντέρνα αρχιτεκτονική του 
20ού αιώνα

160 x 82 χιλ. Μωβ

ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΤΜΗΜΑ 
ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ
Αν παρατηρήσετε το 
τραπεζογραμμάτιο υπό γωνία, η εικόνα 
του ολογράμματος αλλάζει και αντί για 
την αξία εμφανίζεται ένα παράθυρο 
ή μια πύλη. Στο βάθος, μπορείτε να 
διακρίνετε ομόκεντρους κύκλους στα 
χρώματα του ουράνιου τόξου, οι οποίοι 
αποτελούνται από γράμματα μικρού 
μεγέθους και δημιουργούν μια αίσθηση 
κίνησης από το κέντρο προς τις άκρες 
του ελάσματος.

ΥΦΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ
Το χαρτί των τραπεζογραμματίων αποτελείται από ίνες καθαρού βάμβακος. Λόγω 
της ειδικής σύνθεσής του, τα τραπεζογραμμάτια έχουν πυκνή υφή και στερεότητα.

ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Η χαλκογραφική ή ανάγλυφη εκτύπωση έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
χαρακτηριστικών που γίνονται αισθητά με την αφή και εμφανίζονται στην κεντρική 
εικόνα και σε ορισμένα σημεία της πρόσθιας όψης του τραπεζογραμματίου.

ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Το υδατογράφημα 
δημιουργείται με 
τη διαφοροποίηση 
του πάχους 
του χαρτιού. 
Γίνεται ορατό 
όταν κρατάτε το 
τραπεζογραμμάτιο 
στο φως. Η 
εναλλαγή 
ανοιχτόχρωμων 
και σκουρόχρωμων 
σημείων είναι 
βαθμιαία. 

Αν τοποθετήσετε το 
τραπεζογραμμάτιο 
σε μια σκούρα 
επιφάνεια, τα 
ανοιχτόχρωμα 
σημεία του 
σκουραίνουν. 
Αυτό φαίνεται 
καλύτερα στο 
υδατογράφημα που 
αντιπροσωπεύει την 
αξία.



… φέρουν ολόγραμμα σε 
λωρίδα ελάσματος στην 
πρόσθια όψη …

… και ιριδίζουσα λωρίδα στην 
οπίσθια όψη.

… φέρουν ολόγραμμα σε 
τμήμα ελάσματος στην 
πρόσθια όψη …

… και αριθμό που αλλάζει χρώμα 
στην οπίσθια όψη.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 
ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ
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ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

Τα τραπεζογραμμάτια των 5, 10 και 20 ευρώ …

ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ

Τα τραπεζογραμμάτια των 50, 100, 200 και 500 ευρώ …



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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EUropEan cEntral bank
info@ecb.europa.eu 
www.euro.ecb.eu
Tel.: +49 69 1344 0

nationalE bank van bElgië /
banqUE nationalE dE  
bElgiqUE
info@nbb.be
www.nbb.be
Tel./Tél.: +32 2 221 45 45

ČEská národní banka
info@cnb.cz
www.cnb.cz
Tel.: +420 800 160 170, 
+420 224 413 585

danmarks nationalbank
info@nationalbanken.dk
www.nationalbanken.dk
Tlf.: +45 33 63 70 00

dEUtschE bUndEsbank
presse-information 
@bundesbank.de
www.bundesbank.de
Tel.: +49 69 9566 3511

EEsti pank
info@eestipank.ee
www.eestipank.info 
Tel.: +372 66 80 719

cEntral bank &  
Financial sErvicEs  
aUthority oF irEland
enquiries@centralbank.ie
www.centralbank.ie
Tel.: +353 1 2198000

banco dE España
emisionycaja@bde.es
www.bde.es
Tel.: +34 91 338 6332/6319

banqUE dE FrancE
euro-formation
@banque-france.fr
www.banque-france.fr
Tél. : +33 1 42 92 42 92

banca d’italia
nccit@bancaditalia.it
www.bancaditalia.it
Tel. +39 06 4792 3782

latvijas banka
info@bank.lv
www.bank.lv
Tālr.: +371 670 22 300

liEtUvos bankas
info@lb.lt
www.lb.lt
Tel. +370 5 268 00 29

banqUE cEntralE dU  
lUxEmboUrg
info@bcl.lu
www.bcl.lu
Tél.: +352 4774 1

magyar nEmzEti bank
info@mnb.hu
www.mnb.hu
Tel.: +36 1 428 2600

bank ĊEntrali ta’ malta /
cEntral bank oF malta
CSU@centralbankmalta.com
www.centralbankmalta.com
Tel.: +356 2550 0000

dE nEdErlandschE bank
info@dnb.nl
www.dnb.nl
Tel.: 0800-020 10 68 
(gratis)

oEstErrEichischE  
nationalbank
bargeld@oenb.at 
www.oenb.at
Tel.: +43 1 404 20 6666

narodowy bank polski
nbp@nbp.pl
www.nbp.pl
Tel.: +48 22 653 10 00

banco dE portUgal
cncontrafaccoes@bportugal.pt
www.bportugal.pt
Tel.: +351 263 856 514

banca naţională a româniEi
razvan.dumitriu@bnro.ro
www.bnro.ro
Tel.: +40 21 307 01 51

banka slovEnijE
ncc-si@bsi.si
www.bsi.si
Tel.: +386 1 471 91 00

národná banka  
slovEnska
webmaster@nbs.sk 
www.nbs.sk
Tel.: +421 2 5787 2713

sUomEn pankki –  
Finlands bank
info@bof.f i
www.suomenpankki.f i
Puh/Tel.: +358 10 831 2626, 
010 195 701

svErigEs riksbank
info@riksbank.se 
www.riksbank.se
Tel.: +46 8 787 0000

bank oF England
enquiries@bankofengland.co.uk 
www.bankofengland.co.uk
Tel.: +44 20 7601 4878 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 

bUlgarian national bank
press_office@bnbank.org
www.bnb.bg
Tel.: +359 2 91459

ΤρΑπεζΑ Της ελλΑδος 
bank oF grEEcE
secretariat@bankofgreece.gr
www.bankofgreece.gr
Tel.: +30 210 670 9510

ΚενΤριΚη ΤρΑπεζΑ  
Της ΚTπρου 

cEntral bank oF cyprUs
cbcinfo@centralbank.gov.cy
www.centralbank.gov.cy
Tel.: +357 22 71 41 00



Ιδανικά, πριν συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να έχετε 
ενημερωθεί σχετικά με την πολιτική της εταιρίας για τα 
πλαστά τραπεζογραμμάτια. Ακολουθούν ορισμένες χρήσιμες 
συμβουλές για το πώς θα πρέπει να ενεργήσετε αν λάβετε ένα 
ύποπτο τραπεζογραμμάτιο:

● Μην εμπλακείτε σε διαπληκτισμό με τον πελάτη.
● Πείτε στον πελάτη ότι πρέπει να μιλήσετε με τον 

προϊστάμενό σας ή με το προσωπικό ασφαλείας, αλλά 
φροντίστε ο πελάτης να έχει διαρκή οπτική επαφή με το 
τραπεζογραμμάτιο για την αποφυγή παραπόνων. 

● Ζητήστε από τον προϊστάμενό σας ή το προσωπικό 
ασφαλείας να μιλήσει με τον πελάτη.

● Προσπαθήστε να συγκρατήσετε την εμφάνιση του πελάτη.
●  Εφόσον είναι εφικτό, μην επιστρέψετε το 

τραπεζογραμμάτιο στον πελάτη.
● Αν φύγει με αυτοκίνητο, προσπαθήστε να σημειώσετε τον 

αριθμό κυκλοφορίας και τον τύπο του αυτοκινήτου.
● Ειδοποιήστε την αστυνομία.
● Παραδώστε το ύποπτο τραπεζογραμμάτιο χωρίς 

καθυστέρηση στον προϊστάμενό σας ή στο προσωπικό 
ασφαλείας για να το προωθήσουν στις αρμόδιες εθνικές 
αρχές.

● Μην παριστάνετε τον ήρωα. Φροντίζετε πάντα για την 
ασφάλειά σας.

Τα πλαστά τραπεζογραμμάτια δεν έχουν την παραμικρή αξία. 
Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή!

Η χρήση σε συναλλαγή τραπεζογραμματίου το οποίο 
πιστεύετε ή γνωρίζετε ότι είναι πλαστό αποτελεί ποινικό 
αδίκημα.
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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ ΛΑΒΕΤΕ 
ΕΝΑ ΥΠΟΠΤΟ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τη χώρα 
σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην οικεία εθνική 
κεντρική τράπεζα. Στοιχεία επικοινωνίας παρατίθενται 
στις σελίδες 20 και 21 του παρόντος οδηγού.


