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Παράταση της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο Πλαίσιο της ΕΚΤ για την ανακύκλωση τραπεζογραμματίων για έξι χώρες της ζώνης του ευρώ
Δεκέμβριος 2006EL

Το πλαίσιο για τον εντοπισμό πλαστών τραπεζο-
γραμματίων και τη διαλογή κατάλληλων προς 
κυκλοφορία τραπεζογραμματίων ευρώ από πιστω-
τικά ιδρύματα και λοιπούς φορείς που κατ’ επάγ-
γελμα χειρίζονται μετρητά (εφεξής το «πλαίσιο»), 
που θεσπίστηκε το Δεκέμβριο του 2004 και δημο-
σιεύθηκε στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ1, προβλέπει 
μεταβατική περίοδο προκειμένου τα πιστωτικά 
ιδρύματα και οι λοιποί φορείς που κατ’ επάγγελμα 
χειρίζονται μετρητά να προσαρμόσουν τις διαδι-
κασίες και τα υφιστάμενα εν λειτουργία μηχανή-
ματα και συνεπώς να συμμορφωθούν με το πλαί-
σιο. Η μεταβατική περίοδος θα ισχύει έως το 
τέλος του 2007 το αργότερο.

Στην έκθεση προόδου του 2006 για την εφαρμογή 
του πλαισίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ 
παρατήρησε ότι λόγω συγκεκριμένων ζητημάτων 
που επηρεάζουν την υποδομή και το πεδίο εφαρ-
μογής της επεξεργασίας μετρητών σε έξι χώρες 
της ζώνης του ευρώ, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι 
φορείς που κατ’ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά 
δεν θα είναι σε θέση να προσαρμόσουν πλήρως τα 
υφιστάμενα μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζο-
γραμματίων και τις συναφείς διαδικασίες έως το 
τέλος του 2007.

© Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 2006
Διεύθυνση: Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, Germany
Ταχυδρομική διεύθυνση: Postfach 16 03 19, 60066 Frankfurt am Main, Germany
Τηλέφωνο: +49 69 1344 0, Δικτυακός τόπος: http://www.ecb.int, Φαξ: +49 69 1344 6000, Τέλεξ: 411 144 ecb d

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς, εφόσον 
αναφέρεται η πηγή.

ISBN 92-899-0059-8 (της ελληνικής μετάφρασης, για την ηλεκτρονική έκδοση)

1
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/recyclingeurobanknotes2005el.pdf

ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΤΗΣ  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ  ΠΟΥ 
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ  ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΗΣ  ΕΚΤ  ΓΙΑ  ΤΗΝ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ  ΓΙΑ  ΕΞΙ  ΧΩΡΕΣ 
ΤΗΣ  ΖΩΝΗΣ  ΤΟΥ  ΕΥΡΩ

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου, η προαναφερθείσα μεταβατική περίοδος 
επομένως παρατείνεται:

– έως το τέλος του 2009 στη Γαλλία και

– έως το τέλος του 2010 στην Ελλάδα, την 
Ισπανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία και την 
Πορτογαλία. 

Όλες οι άλλες διατάξεις του πλαισίου παραμένουν 
αμετάβλητες.


